
http://www.al-maktabeh.com



3002اهداءيت

الهصفيىصعيقاط!صا!حوها!ا

ا؟م!مدوكة

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



Watt, William Montgomry

Mohammed at mecca

http://www.al-maktabeh.com



واتو.هوشجهوى

هرص،طا/
ط9صمَدَاّهـجَملفه5-اك-ص

فى

ترجمض

المثببخدلهلرحمرثكبدااعبد.د

عيم!حسيق

ءإجم!-

د+أحهدشلجه

&%

!نعصى

http://www.al-maktabeh.com



الثثىكت!يإكف

العلممةلئ!مةعىنظة

العامالشرف

سرحكسعيرب!رر.

التحرررئيس

غثىمحمدا.د.

التحريرمدير

عدال!يزصت

الفنى.المثمرف

علبةمحشة

!تحر!.سكرثير

ررولهفد

كصعبح

صنسلى

شضمحير

http://www.al-maktabeh.com



الففرس

الموضكم

.....اصييةالترجةضلمة

.....3امرالقرأنه

....-.ا!ديث

....والمغازىالسيرةكتب

.....ا!امالتاريخكتب

.....افبوةنفسعلم

عنه(اقهرضى)ظرنبنعثمانقضت

....ضبيههَأضرى

..والرسالةوا!ولةالأمنْوا"ل

Aحديثتاربخالتاريخكل،...

...00005مقت

.000005يه

....!روجهة-1

....ا!ادرعنملالخة-3

الرعةالظفية:!يه!لا!ك

...الاقعحصاديةالأصسى-1

.....اعيةالسياسة-3

قريشفىالسيابيةالمج!وطت(أ)

..مكةفىءالأموراكارة()-ب

ابصبية.واكبانلىثرلتى(ب،

..الآرنج!ةمكةصياضة(د)

ياوقضا

الص!

13

16

22

25

+

+

!T

.رو

4!

"+هـ

53

!0

62

6،

http://www.al-maktabeh.com



مدشوم

....واياظقيةالانجماعيةالخلفية-3

0005والفرديةالقبلىالتضاعن(1)

....اياضلاقيةالحلياالمثل(ب)

.....والفكريةالدينيةالخمية-4

...ءالقديمةيانةاله("تدهور2)

.....،القبليةالانسانية،،ب)

....التوحيدنوالاتجاهظهور(!)

النبوةودعوة(!)محمدحياةبواكير:اثعانى.الضل

...."..(!)صمهنسب-1

....الأدلىوسنواته(!)محمرمولد-3

خدي!ةمن(والسلامالصلاةعليه)مححدزواج-3

.!......للنبوةالوة&2

.......الزهرىلراية(1)

..(والسلابمالصلاةعليه)محمدرؤى(ب)

.....التجنت،حراءفىالاختلاء،!)

......،اقهرسولأنت،(د)

(b)اقرأء"....-...

....الفترة،ترالمهسورة(و)

.َ.هـلأسمهمححهضت،ز)

منيضمعداننوفلبخاوروقةخدجة(ح)

..،...(!)مح!دأزر

........تمةظ

.....بخبوقه(!)محهوسأض!له-5

...00005اميةالخبمالوقائعالزمنىالتنابع-6

الرسالة(صمر)الأصليةالرسالة:اثع!ع!ال!له

005ة(-،امر!َالترأنيءلانزولهتالىلخكه-1

،اصريم-)اثص2قْخمرتاثزبهلإولىلؤأصiْالمحعوى-03

..َ..؟نرلبِ-ببا!*تبى)1،ظى

.-.خسا؟ال!-فيوقيه.الىرابمامل(ب)

!!

07

07

75

VA

VA

85

82

8!

!2

9!
!

301

2.لأ

01!

%N%

118

i%\

31؟

12لأ

.كاا

133

+؟

\+

http://www.al-maktabeh.com



!دع!وع

.ءوعباثةشكر-الانسانهاستجابة(-)

السطءس!نه.-للهالأنساناستبابة،د)

......والتطهروامرم

.،-.0005صمدمهحة،ص)

صرءالمطوالأصالهالرسالة!يئالونيقةالعلاقة-3

.......-ةالاجتماعىالجانب،1)

....0.1الأخلاقىالجانب،ب)

......الضرالجانب(!)

.....الهينيةاوو!نب،د)

.......التأملمنمريه-؟

.ْ.والدينْالاقتصاديةالظروف(1)

.....3امرالؤأنأصالة(ب)

أصلممنأوله:كرابحالضر

...الأواثلالمسلينعنالمتداولةالروايات-1

....السابقيئللمسلميهاستعراض-2

..ء...الاصلا!الىاللجوء-3

المارضةتزايه:ال!سيا!ل

.....الش!يطانيةالآيات،رضةالمطبدإية-ا

.......عروةطاب،1)

..00.1الشيطانيةايأياتقصة(ب)

،(الترانيتيْأيات)الثصيطانيةالأيات(-)

.......والتفسل!ا!وافح

..ة....الحيضصةأمور-3

المحبشة.الىا!رةعنالتقليديةالرواية،1)

...المجشةالىا!ا!ينتاثششرح،ب)

:-.......-ثالحبشةالىالهجرةأسباب(-)

إْ:-..ء3ة..ا!ارضةمتاورات-03

Iاضطهاد(1) .:ْ......لمسلميه

143

6،1

152

لأ53

NOT

156

لأ!5

161

AY\

163

164

172

ول\

918

391

\!3

691

336

227

235

TTA

TIC

http://www.al-maktabeh.com



ءيببدم

..ههاشم.بن!علىالضنلى(ب)

ب!()محمدكلالتسويةعروض(!)

.1..00(امريم)الؤأنشهاكه-،

(!)مححدلرسالةاملاصالنقد(1)

.)!،صمدلنبوةاملاسالنقد(ب)

...محصدمعارضىأشال(ب)

.ْوكوافحمَالمطرضةقا!ة-5

ممتضأفاق:هسلا!ي!!مل

..(!)محمدأوضاعفىظمور-1

....للطالصالنبىزيارة-2

...البدويةالقبائلمنالاقتراب-3

....المدينةمعالمفاوضات-4

......توطئة،1)

والثانية.الأولى،الضبةبي!تا(ب)

...المدينةالى،ْ!)النبىهجرة-5

....اميةالضبةصاد-6

ا*حى

.......بيشالأط:(1)لملحقا

والتأالحربشدالتوجذ:(ب)الملئ

.....المسيحيةاليهودية

.....ا!نفاه:،-)الملض

.-+(تزكى)حولهمبحث:،د)الملحق

........،.ص-)المق

..."عروةصادوطت:،).وا!ا

00001خافةثوالم:،ز)الملعق

...أ!اجرينصت:،ح)المد!

.......اداضع

ك!-

نيرات

!!

VIA

253

*54

*65

268

%SV

IM

277

378

278

VAT

2!.

3!3

*!!

6.بر

13T

+17

338

378.

74!لا

337

Tvak

http://www.al-maktabeh.com



العرييةالترجمة!لمة

،الاسلامعنوالدراساتالبحوثمنكبيراعدداواتمونتجرىكتب

الاسلامرسالة)و(للهجرةالأدلىالتلاثةالقرونفىوالتمرالضاء)منها

وكان،-لئيروغيرها(المدينهفى!محمد)و(صرالمطالصالمؤكه

.)1(الحربيةالىمنهاعددترجمالتىههدراساتهغالبفىمتزناالرجل

الحربىعالمنافىالناسفيهيتحرجكانالذىالزمانذلثهمضىوقد

ضرورياأصبحفقد،الاسلامتتنلالهالتىالمستشرقينكتبترجمةمن

المسلحين،عنالآخرونكتبهمانحرفانالأفكارفيهتمورعصرفى

بشكل-نعرفأنالضرورىمنأصبح-لما،حالأيةعلىسيئاكلهفليس

أيدينا،بيقموجو!ةفهى،وثقافاتهمالاَخرينأديان-أعمق

أولفان،الآنمحناالذىللكمابوبالنسبة.بالضرورةمحهاونتحامل

ليأخزاليهارجعالتىالمصادرفما.مصادرههوعليهللحكممحيار

امية؟الضبةفى!محمدعنالأساسيةمطرت

لكن،،الصحيحةوايأ!اديثالقرأن)الثعكاليهيرقىلاصمهاانه

السيرةكتب)المسلمايهيضعليهايوافقلاقدأضبارايوردالاَضبضها

وليسالتراثكشههوبالنقدفا!لما،اطلةترفى.(الطموالتاريخ

نث!رما.قبلالرَاثكتبتتريمضيةيثيرسا،منهاواتاقتبسهما

التىالضوص(وات)منهااصْذأتىلل!صادرتضي!لىعرض-كلوفيا

.-ء:تحليلاتهعليطأتام

الصلمملة.هنمهفىالأ!لا!فاصحموز؟(
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مكةصحم!!في

ال!بمحمرأن

وذلثا،الكريمت2القرهوWattواتاليهرجعالذىالأولها!ر

التاليين:المطبوعينخلالمن

ينجزفىنث!رالفى،الكريمللقرأنل!يلريتشاردترجمة

غيرأخرتيئمافحلبلأنغير.ببريطافياأدنبرةفى،93!\-3791)

النزولحسباياهأمسنسلاوالاَياتالسورترتيبأعادلقد،الترجمة

والسورللاياتوأعطى،Criticalء!ع!!ment8نالأولالأو!

كالآقه:بالحروفعرقيما

نزلماأولهـ-"

الأولالترأنيةالضبة-بعكةنزلماأولمنأىءبا-لره!-

rigبشكلمكىعا-

اميةالضبةآخر!-

با-لرةمدنية+-

عامبشمكلمدنية+.!-

بمربغزوةستبطة+-

أصدبغؤوةمرتبطهَك!-

الحديبيةضى!-

الصبييةب!ه8

مثسوَخة.*ء-

السيرة،-وكنبكدهاالتفسرِ!عبربململمهبلأنبناومحنى

0,"المرمقالحملبههاليقومالنزرل)سب!وعح j;&نأ+!8ت
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معت!ييوصإِيل!مة

فلوجلالمستئبمقمن،ايضابلبترجمةامريمللقرأنه3خرططببئ

71يلتترقيممسئوليةتح!لالنىهوا!فأ-

النىضالامتمامطئيبيننعمنجهدايحثلالثا!اطبع

كتاببهونحنى،8ضأولسبي!لوبفى!الرسولوسرةالمرأنةبه

السيرةأحع!ثترثيبحا!لالذىء!!لأ!ع!فأكيع!تىليون

ياتولخذاترقيببماورب!،فل!ع!"لما!صطه!فحا!اعاماالنبوية

عنيبحثراحثم،عامااطاراالسيرةجعلهوفكأنما"ءالقرأيخة

Iواقعةك!تناسبالتىالسورأولاَياتt,اجتطصهظرفأوحادثة

اسلاميةمصادركلبنا.ذلك-لانسواء،!امرتبطةووض!ا

محمابأنبرلابد.والتخميناتوالقرائنبالشوامداستنتاجاأو

ichte!دا!اقرأنتاريخعنالشهيرNoldekeنولدكه desقطع!أ

الآياتمننزولاوالأسبقالسابقشوتحدتالنزوللأسبابتوضقه

أطنهولاالكتابهذاقىاء!هديتحلمأنهلهيزسفسالكن،-القرأيخة

مشجما.

مذاالمستث!رقونبذللماذا:بأولهانبدأ.أسئلةعةتثوروهنا

فالأقلفالسابقللاسبقوققاامريمالقرأنلترتيبالمضنيالجهد

الخ6...سبقا

وهرمقدمتهفىننسهواتذ-لر.مامنها،ضدةذلكأسبابان

محبفىوردمايضند-التقليديةالتاريخيةا"ثةرب!...أعحاولة

الوقتمنْلفترةالمعمتادمنكاقولقد.امريم؟لقرأن-وغيرماالسيرة

ضكفلااميةللضبةالأصاعى0المصعرموامريمالقرأنانعلى+التثيد

تحهيدصعوبةاصشب!نااذا-ا-لقرأنمن،الفترةْلهذهمطصرالقرأنأق

وعمبم،النز؟لتارءحسبقرقيبهأا!لختلفةللاجزاءالؤمنىالترتيب

رمنجما-ضرقاقيلهالقرأنلأنهبنلكالمتطغةالنتائجمن-لئبوضوح

الفثرةفىوالمصمئ!مححهلحياةاماملةالصورةلنايطى-لا

0005طمية

لأ-2
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مصد!كلمتْ--

-سسرالكلويمالقرأتعلىسيحتد-لذلئه-أنهادواتويخلص

ومحمب!الرسىولهأحاديثالىبالاضافة،اميةا!رةلتاريخ

الخ...السير

وهوالقرأنىالنصترتيبلاعادةالهستشرقينهؤلاءدفعأخرسبب

وأأورباتاريخسوا*،التاريخوكنابةالتفكيرفىالتطورئ،لمنهجايحافم

نطوافراخفىتنحركالأحداثيوونلاأنهم-لعا.الاسلامىالطلمتابىيخ

دائطيبحثونأنهمكما.وسياسيةواقتصاديةاجتماعيةبيئةخلالامن

ضعلمواذا.يضئونوقدصميبونوقد،للحو-لةوازعأودافععن

فقد!(التفكيرفىالطريقة)هذهأو(النظرة)مذهاعتبارهفىالقارىء

يقرا.مافميسىء

يكماد-ذ-لرهالاَنفب!ترتيبعلىاعتاداواتأننفهمنكاداننا

الاسلابملحيهابداالتىالمرحلةأى،للاسلامالقرشيةالمرحلةعنيحدثنا

وقمريحاتهأحياناتلحيحاتهمننفهمونكاد.سوامادونلقويئىوكائه

صحارالمرحلةهذهفىأنهأىعربيةبمرحلةيربدأالاسلامأن-حينا

.للحربموجها

حسمهامسألةفهذه،عالمياديناليسالاسلامأنهناواتيقصدولا

فوشمالا06ءعرضىفبينعابكثافةالآقيحتهفالأصلام+التلر-

الحطانءمذانيحتضنهماخارجكثيرينلمسلميقبالاضافةجنوبا،56عرض

كل-لاثصفمد،العثوةبوا-ل!رمتذالاصلامفى!هرالطلمىاليعهانبل

صهيبهناككانفقد،!الرسولالماعىحولممثلةالبئرأجنماصي

وعربيسيوروعرب(الحبن!ى)وبلال(الفارصى)وسلمك،الروسأ

للصبيةترجمله2خر-كنابفىلنايذكرنفسه،وات)و.تمماليوق

لأنهءالمستقبلدينهوألاسلامان)1((والمسيحيةالاسلامأبنوان

بالاضافه،واخبميحيةاليهودية:عليهالساقتينالدياش!ثيمكاله!حتطئ

!لثابه.فيصيهسم!افىشلأممبلب

.لل!بالعامةيةالمحشالهيتة،الفانى!با"لفصلصلةقي(8)

3؟
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صعت-ير!ة.!حة

برصمللربيإوالمرحلةالؤض!ةيالمرحلة،فن،اصودفليس

تمتدئملقريشالدوةتبدأانالطبيعىمن-لاروانما4بالمحدردية،لاسلام

جرملمالرياانواتبقولكثيرامنزعجغيروارانى.الأحداثلتطوروفغا

فيالايعر!ليهـات،مكةتجاربيهضائط!راكانيانهاميةالمرحلةفي

،العكوةفىفالتدرج.الاسيةالجعاعةكولةاصتتراربعدالمدنيةالمرصلة

الدعوةفىالمحروفةالأصاليبمنذلك-للءوالرفقإلظروفومراعاة

الاسلامفىمحرمةفالخس.خاصبشكلالاسحلامودعرةعاميضكل

أياتمىثابتهوكمابالتدريجتمذلكأنمنيمنحلاذلكلكن5يقينا

امريم.الؤأن

القرأنأياتترتيييعادأنمزعجاأمراأليس:أضسزالبقى

عواضمعهةعنللكلمتحريفاذلكأليس6وسورهالكريم

الكريمةالآياتورب!الأمورمجرياتفهمبهيقصدمهذا)ه،،لااللهم

الاجتماعمِةالطروفضوءفىالآياتفهمومحاولة،نزولهايأسباب

بترتيبالثريفالمصحفاصتقروقد..هوالسياسية!الاقتصادية

بها.ا!ضطهالتىالطريةبهنهمتصبديننقرأهوخن،وأياتهسمور.

لحدش!ا

،!الرسولأحاديثمو(-ولت)عليهاعتمدالذلىالثانىوالمصدر

بماعتبارهاالمسلبمنياينظرالتىالأحاديتمجموعاتأنالمووفومن

:بالصحاحالمعبروئةالمجمؤجماتمىو!اقهر!صمولعنالأحاديث؟صحتضم

اضماروقه.داو؟وأبومابجهوابنوالنسائيوالترمذىومسملمالبخارى0

قرجمةلتوافرربما،البخارىصحيحموهذالكتابهمرجعالنفسهوات

علىموفقأختياروهو.سواهدونلهمتاحاكانلأنهوربما،له

حاله.أية

ك!.إلربمولا..،!كإنمعيبئتيمهعلباستق!+ا!رر3الظفة\ن،هحعض)ء،ْ-

إلعمو!ة"يكليحإ*البىحىا!ريم.يدليكلبو!نمن!!06يا-2لهةتنظعندما

كصمور-اياتتوتجي؟نط!المنمقفعئمناومن،81ع؟را،،للماننضاتالتى

؟.صالقطنعلومقىا+!ان:الصيكلطي)تحاوزه!حوقى3اورخدمن1ى+صيقى

ء(!أمحلأ-.يخنط!ظ

!!
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سس!م!عت

الئانياصوهى!الرصودأحط!يثأنفرتيختحن.لةص!بقيت.--

للتماريخ3كمصمرعنهاماذالكن،الكريغ3القرانج!*سلاسللتثزي!

،المؤرخ)و(إلاخبارى)و(المحبث)بينج!جدا-رقيقألفرقإناالواقغ

الوحم!نزولب!الرصودفيهاطشالتىالفترةفينتحبثعنسا

يشتنلالذىالمؤرتَغبوموبالسنةشعتنل-للموفالمحمث.عليه

أنهالا"4!بالرسولطمتحلقةاياخبارهذهكانتاذاألاالتاريخيةبالأخبار

التماريخيةالأخبارجمعالمشتغلعلىأحياناتطلقكانت(المحث)كلمة

فىهىواقرار،تهوأصوالهوأفطله!الرسولأخبارأنك!ا،وروايتها

علىالأحاديثمجموعاتاشتملتلووخى.)1(تاريخيةاخبارذاتهاحد

عن-!الرسوليبلغهاالتى"وهىالقس!يةيتح-VAباالمعروفالن!3ذلك

يطلبهاالتىالتوجيهاتوممرفةالضيدةشرخفىتفيدأيضافهى"ربه

أف!مناالمفيدومن.يخالتا)مصادرمنمصدرفهىوبالتالى،وجلعزات

عنالغفارىذشابىعنمسلمرراهافىالشهيرالقدصىالحديثنورد

بينكيوجعلتهنفسىعلىالظلمحرمتانى،عبادكىيا):ربهعنالرسول

أمدكم.نيفاستهدومديتهمنالاضالكلكم،عباثىيا.تظالموافلامحرما

،عبادىيا.أطسكمفاستطحمونىأطحمتهمنالاجائع-للكم،عبادىيا

فر.تخطئونانكم+عبادىيا.)كسكمفاستكسونى-لسوتهمنالاعار-للكم

،عبادىيا.لكمأغفرفاستضفرونىجحيطالذنوباغفروأناوالنهارالليل

،عبادثيا.فتنفونىنفىتبلحواولن،فتضرونىضرقتبلغوالنفك!ا

منكيواحدرجلتلبأصعلىكانوارجنكمنسكمواوأخر-لمأولكمأنهلو

و-ضكلبوافسكموأخركمأومم)نلو،عباثىيا.شيئاطكىفىذأكعازاد

ضينا.ملكىمنذلكنقصمامنكمواحدرجلقلبأفجرعلىكانؤا

،اءد.صحيدفىوجنكم!ق!مواوانسكمو2خوكيأوممأنلو،عبادكلهيا

-لمهالاعندىمماذلكنقىماصألتهافسانه-للفأعطيعةفألوفى

كلأصميهاأعماممصءافما"عبا!ىيا.البحرادخلاذاالخبطين!ي،

يدوفنللإuذمخيروبومن-.ا!لليح!هضاوجدثمبن.بهاكراوليكم

برجماأق.!لل!jأ"ديموأثعدصىالحديثمَلىأفىفافنأملِ-،.فجة؟

الحذيث.خذأ.إفيهاكيليمِئيةوفبروفيبثاِسب!ميلابدالإ.6لبما،!نهامبمايةليشش

!ج!صءْ!و.ءوالمْصثوئيالفيويةاَكحاشحه:ايواهيميطصلهحمد)6(

"ء81،م!يى

،،-
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ملسةقيصيما--لل!ييت

الثعه3عنلهالطوفى-.-الضورسَ-4النا.فىلأثوامموبانه.الممحى

..-الخللثأصَ:-.ةالمطشؤق"هغانفغطنون.ومودقمْأموآلهمفي

التاريغعلمروادهم-لانواالمحدتينأوالحديثعلماءأن،والواقع

وأ(العنحنة)فىفهجهمعلىالمؤرضنصارفقدءالمسلميقعند

تشكرالحديثفحلوم،الرواةمنسلسلةالىالحبرنسبةأو(الاسناد)

هالمؤرخعكلأضاوهو،الخبرلتصحيحمناهجفاتهاءفى

الحديثةمصطلحعلمعنالقضايابحضنذكريلىوفيمأ

أمانتههـحيتمنالرواةأحوالهفىويبحث،والتعديلالجرحعلم-

اضاويسمى+ف!حيانادضلةأوكنبمنذلكعكسأووضبطهموعدلهم

الر!ل!.مبزانعلم

وفوفةوصياتهمللرواةتراجميتناولىعلمومو،الحديثرجالىعلم-

الضليةوحلانهم،لمواطنهموالا!تممارةوفانهمونوار!موالي!متواريخ

!(ص023توفى)سعدابنهوالعلمهذافىكتبمنوأول،والصحية

صرفةفىالغابةأسد-لتابهفىالأثيرامفه،(ص562توفى)والبخارى

.،ص635:ت)بةالصط

بيهنهالتوفيقفىيبحتوهو،(اللامبكر)الحديثمختلفعلم-

التناقض.طامرماالتىالأحادبخه

فىالقدحأسبابفىرببحث،،العينبكسر)الحديتعللعلم-

موضرم.بأنهاتهامهأوالحديثصحة

واحدراوبهاينفرداتيالأحاديثقىويبحث،الحديث!يبعلم-

به.موثوق

وأأوامرفىيبضعلموهو،افيثمنوالمنسوخالناسخغلم-

.وتوجيهاتبأوامرجاهاوعنهاعملثم!ادبمودمحاقالهتدجيهات

-.َكيرها
ألاسص2لتنو!عصورفىالحهيثعلملاأنيتذءالشضيمذامن

يسليةاز.امهتومونكانواوانط،ع!علىاد!يثيأظونيكوصالغ

؟+
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مكةكلمصه!3

نأوبخاصمة،محتوا.فىوالتدبرفيهوالظئلءللراوىوئمَدللنصىْفقد

!ضىبأى4للهبرةالثالثالتونفىالاتجمعلم!الرسولهأطديت

للتزو-هـ!رضةجعلهات،بها!الرسولنئعلىسنةماثتىمناكلر

المحدثونجعلوقه.)1(والهوىالنرضلأصحابوسضة،والتزييف

الرسولعنروىما!للفليس،كرجاتالرسوللأحادبتالحديتوعلطء

أفردوقد.بهالرسولهنطقوقتغالبةفىيموقلملأنه،صحيحار!

رسولعلىامذوبةأىالموضوعةالأصاديثلبضمجموعاتالحديثعلماه

القارىعلىوضعهالذىالموضوعالحديثمعرفةفىالمصنوع:منهاالدَ

الهرولىه

واكتفىفيهاالمشكوكللأحاديثعالرص(وات)تحاث!ىوقد

أجرىالتىالأحاديثاختارقدهذاباختياره?bJ،البخارىيصحيح

أيضا.والمتئ،الرواةسلسلةنقدفىمنهجهمالحديثعلماءعليها

شهرةحققالذى(التاشخ!مصطلح)-لتابهرستمأسدألفوعنعما

وردهاصياغةاعادهأنالاالحقيقةفىيفغللم،الأقلعلىجيلىفىواست

الحديث.مصطلحكتبش

وافزىالشيرةكتب

النبويةلدسيرةترضامصموينأمممذا"الىمحايهفى(وات)رجع

والتى(ص015المتوفى)اسحقلابنالنبو!ةالسيرةْوهما،الاطلاقعل

تقتعلو!الواقعفىصالتىال!ديثعلومتناوقهالتىالأصاسمةالكتبهن)لأ،

نتكر:وتضيت،لنص

1خ!دثرء.ك!يولأبن5طصيداختصاهـعلمسفيالض!ثهيا!عه-

شحر.ححمد

-..(.الثب!ورا!جمصاتةع!رو!إيو!الصلِاح.9.لإينايبي-،!يوأاص

وعلو!؟صالجصبحىد.م!ليفرميمطلبإبح!يثب!لو؟:مص!ئا!ق.-!هع!.-

-.-نر...َو!ها.-حَيوخنيغليلمنُذعأتَ!
-

http://www.al-maktabeh.com



للئسهالسممةمت!مة

!صلابنالكبرىوالطبقات،(س2لأ3المتونجئ)هشامابن!دبها

.هـ(023ا.تموفىلآ

بىِ،ال!هذينالىبالاضافة،التقليديةالسيرةكتبانالمعووفومن

زمنمىلَنباآخرانوعملان(ص702المتوفى)الواقدىكتايات:حى

/!972توفي)الناسسيدابنبسيرتالمووفالكتاب:هماحظخر

الأثرعيون)موعنواكاالنماحمهسيدابنمؤلفهالهاجعلوقد،م!133

المتوقى)الحلبىالديىنوروسير،،(شالسيروالشماتلالحغازىفنونوى

وور.الحلبيةالسيرةباسمالماسبيقالمسوفة(مص/1624ء401

.(اكمونالأميقاسيرةفىالعيونانسان)موعنوانامؤَلفهالهاجعل

العلبقاتوعلى(هشامابنعننقلا)اسحقابنسيرةعلىواتوبنركيق

عليهاا!متالتىالأههاتللمصادررجعقديكونسصلابنالكبرى

اللأحعه.اصصادر

مص-فهأو)ننىنغدممهجضوءفىهذ.مراجحهالمؤلفتناولوت

اتجاعاتمهو!عرِ،فيهاكتبالتىالزمنيةبالفترةوربطهتأليفهظروف

يراعييأنلى"بدالأهميةهنالضايةفىمسألةوهى.ذلكالىوماالكاتب

،الكتاباتهفهفىبالضر:رةتشكيكاتعنىلاوهى،التراثكتبقراء

فوالظمهذهلكن،معلوماتمىأوردتهماانكار-بمالضرورة-تعنىو،

هـلمونربناالمؤلففيفايسيرتالتىالطمةالتو!اتفهمعلىتيههجميط

نقد)أو(المرجعتقويم)مسألةفىتستطردأنالمفيدومن.منهوعى

التراثكتبنتمشحر-لةاللفىخاصةتنويريةمسألةانهايهده(النص

مطلوبامر"وهوبالهويةوتجمكا،للداىتلاليداربما،1واسعنطاقعلى

!له.أيةعلى

مطمرة،أمثلةضربمنبأسلاللفهمأقربوجلهاورالأمولتبعنني!

ضينااليناضيف*.النبؤيةالصيرةمنأمثلةعلىذل!بعدنصجفم

قم-قدأعآبككانفوتأنهئلاالطمركبهعنصاليثرأءتناْعمس

-!بيداخل)صتابدثرهلث!؟ساصيصهأع.عبدظلتعشحيلافئتأليف

ع!8*فىأ3-!.عنفالئعرنجمبارحياميد+!ه.رءله.؟3.ضحه

صبةَ!ل!
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محمد!!سكه

!ولةفىأمالناصرلمبدعطهملاةدوولنىنثرملى،حصرخارجنئرقد

لا؟أمالناصرعبدحكومةفىمنصبايشغلالمؤلفكانوهل؟صديقة

كانوهللأالأموردواخ!،علىبالاطلاعلهيسمحموقعفىكانومل

،المتاءالحذا!حادرفن!وهاقه)صتض!وأمSالنطاممنصءا

ئيل!؟اصاهوهل؟مصرىهوعل؟والتحليلالتحليلعودورهكلوكلن

فىأضرمل؟النظاممن!مفادعل؟ذ!غرحوهل3سبىهوهل

بتكليف؟-لتبةمل؟امتبمولتالتىالجهةمن؟النطام،ل!

بصأالأسئههذهاجاباتتضيفألا.الخ..؟دراسى!مابموهلى

به6ررد،ما!ضوتوضيحاللكتاب

وردبطجازميننشككأننامذامحنىوليى،صمحيحبالتلاليدهذا

تراثى-عيرأوتراتى-كتابسبألنسبةالأمورهذهمحرفةحن.فيه

يقاله،الناصرعبديتناولكتابعنقيلوما،محتواهلفهممهمةمسألة

وجهعلى-لتابأىعنويقال،الساداتيتناولاأخركتابعن

الاطلاقا.

صجعوعةأيدينابيننصعأنالمرجعتقويمأصيةعلىللدلالةيكفى

ب!ومجسوعه،53!\يوليوثورةقيامقبلعلىمحمدأصةعنكتب

رعةإلمبتكونأنالضرورىمنليس.ولنقارن.الئورةهذهبعدأضى

اصجهوعةتكونأنالضرورىمنأيضارليس،بالضرورةدقيقةغيرالأولى

ةصاlو.صحيحة-لليهمافىالمحلوماتقككلقكلقد.ا!سأوصعحيحةالتافية

.ومكذا..أضىكنال!اوابينها-!ومامملالتر-ليزبر!

كتا،4قدماسحقابنأننرفأنالمفيهَمنانه،لنقودمذانورد

بمثابةلتكونالحنحمورجعفرأكلالثانىالحباصىالخليغةالىرلسيرةعنه

يئ!ش!أنالمنصورتبوقه"ا!دىع!ملى-جموصهكوابيمد!

الصيب.ءواية-ومحى-طلسل!عليهأم!منفإ!حةِ."علي،-ثالىم!ل!ت!

مغدكهـْروظ!...ثي!.تلمهه!م!ب،صوي!ليه!ْ!فى،ا!لف

اص!دلى؟يز5كاهن!فهأتكلِ:-ببما.فظدجمهيي!4ِع!!ى.خوبعت.ام!مىْ!
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لل!متللص-مقدمة

ظقمنذ!كعابالهفصنفاذمب:قاد.افىمنينأصرابئتا،نعقالى

.الأ،،00هذايومكالىالسلامعليهأدمتعالىاقه

وننىالحباحهبنىطبىقداسحقايناننقولأننامذاصنىليس

!ك،الصياغةخثثقديكونرفيمنهءررضبمملماأسرتهمريخ-من

يكلنرربم!لكنه.شمسعبدتَاريخزوريكونأنالضرورىمنليس6نه

تزؤيرجداالضعبتننrهأن،والواتع.سوامادوننتاووعلىركزتد

نَافتالاسلاميةالدعوةعاصرتالتىالقبانللأنواضحبثسك!التاريخ

بثساعلرتتماإ!يؤلفاسصابنكانوقا،تنقرضلمموجودة+لزالى

صاهْأقبماسمعواقدفختلفةوغشائرئلقب!فنأقراداأقفلابد،سرى

هَ.قرحةقديكلنؤالنم

واتاييددوناثارةمجرد،كهذهأمورباتارةواتيقوموعنمعا

اخحمدر.تةويمفىضهممارص!ةمنأمحعريفعللمفهو،مه،رضة

ابنعنالتماليةالسطورفىسنقعمهالذىالعرضفىوسن!تمد

هوهوروقنسجوزيفالألماشالمستتصرقألفهمهمكتابعلىاسحق

)2(نصارحسيناله-لتورترجمهالذى،،ومؤلفوهاالأولىالمنازى)

.خرى2ومراجع

شيخيدعدىنخرجواالذيىالتلاميذاعلممواسحقبنومحعه

واسمهءالزهرىشهاببنعحمدوصوJالأوالقرنفىالسيرةمؤرخى

العرافنصا؟لىمنيس!لرطىوكانيسارمحمذا!ةعبدأبوهواملاملى

خرمة8ْبرانقيسلبنىرقيقافكانص12سنةالمسلتيئاصرفىوترواالذين

الىِللى-منفهولذاة!سيد+ئو:.الاسلاميسارؤأعنتق.المطابهابن

والقه،ال!يتصلمههنألىإبهدفعَمحم!بابتةاسحىَرزىوعنما

قىابنْأصحقحلوقد.الحديثرواة.مناضى-!انخدبنفسةوظته

*1ف.!.!بغرتكل:المميط!برمكي!صبكو!!لب!4!حي،م!ب!31

ء05---م!-ءولح!

(T)64"لاضة،ا!عر-فيض.
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مكةس!!-في

انلهوعبه4قتادةْمق.عمر.ينعاصم:شيوخهعن-لثيزةمعلوماتعابه

؟همهمهوالأخل!ومذا،الزهرىشهاببنومحبد،حزمبنبكرأبىاين

جميما.

صدلييدعلىفلرصص115سنةالاسكتمريةاسحقابنؤقد-زار-

كىخلكمانابنآوردو!د.المنورةللمدينةعادنم،حبيباقيبنيننبد

نصهةما)1(نهترجنته

فىؤاحا،انعلحاءآكنركلندالحديثفىتبتاالمذكورمحمدولَان"

أرادمن:الزمر!شهابأبنقال،اماشهتجهلفلاوالسيرإلميازلى

ضنوروى.ْتاريخهثىالب!رىوذكره،اسحاقبابنفعليهالمغازى

عيالهفهوالمغازىفىكتبحرأنأرادمن:قالأنهعنهاللهرضىالشافعى

ابنيتهمأحداادركتم!:عيينةبنسفيانوقال،اسحاقابنعلى

خرحأنهالزهرىعنوي!كى،الحديثفىيعنى،المؤمنيهقأميراسحاف

،الأحولانغلام"!أدتمأين:لهمفقالالحديتطلابفاتبعهلهقرية،لى

الىيلإونكانواالزهرىأصحابأنالساجىوذكر،اسحاقابىتيعنى

بحطه،منهمثقة،الزهرىحديثمنفيهشكوافيحااسحاقبنمحمه

-أنهمالقطانسعيدبنويحيىحنبلبنَوأحمدمعينبنيحيىعنوحبهئ

عنهالبخارشيخرجلموانما،بحديثهوأحتجوااسحاقبنمحمدوئقوا

فىواحداحديثاالاعنهيخرجلمالحجاجبنمسلموكذلك،وثقهوقد

،ء....فيهأنسبنمالكطحنأجلمنالرتجم

مسئوليبما)ةاتجرية2م!بأنضارمنكاناسحقابنان،ويقال

ا"لرجلأنفْذاوم!نى،لةالممف-مذهبوهو(ضراأماصفملهعنالأنسانْ

القضباءعنبهأ!ر!بشىواتقلموقي،2!يةلبنىمناهضةميوبىذاكان

-ديني!صماظ!.وكؤنهاتبدوابتى.وإلاتجاهاتب.41I،يربلى،!القمو

الجإيثغلمإأ-باتنجضا.ببئمبيهلإ-طم.أ؟؟ءإليياسية،لخوجه!ت،خالصة

-.--8اصضفيمد-ثرمعةا"طهويل!)؟(

(وعاهلم!ير.احص!روالقوالعضا+ب!ج!ى.اي!ب"احع.إالبملة!.!

!بهـاه!-سمسلإِالشحاروبدكلدممن-د.توممة4راحه!ح!،عيمه

ء.!لثي

http://www.al-maktabeh.com



ابعرم!هبلبر!ةمتِدبة

ىأ-الشديمةدقتهمبسبب4السيروكتابخباريينY.افىبهئيرايثوننلا

بمستقربنيعمنلذئك،!-ا!رشمولىعنتحرى-الخبرفى-يتالحه0غلمأ-

غيرعحةَومصئهاالمدينةعالمأنسىببقاسضَ"بمال!ابنعلاقةتكونأق

ؤربط،الأمويةاتالذ؟سقؤ!بالعراقالىاسحقابنعادوقد.طيبة

منيتهوافتهوفيهءالعراقفىللحقامدفحهالذى!وللباسيينحبهيكون

.بغلافعلى+001Eأوص151صنةبفدادفى

اعمدالذى،السير)الكتبمنالفئةهذه!نالثافىالكتابأما

بنْسضمحمهاماملواسمه،سعدلافيالكبرىالطبقاتفهوواتعديه

صبدابنولَان،صNIAسنةالبصرةفىالمولود،البصرىمنيعابن

،شهرةلبنىسهابنولاءيجعلخلكانابنكانوان،للهاشميينمولى

تقيدوقد.واموفة6وبغداالمنو-ةالمدينةفىودرصللواقدىكاتبانUو

كا،شهلذلك،التاري!خيةأخبارهايرادفىالحديثمم!رسةبأسلوبسعدابن

وعةغم.بهماسحقايقعلاقةشأفضلالحديثوعلصاءبالفقهاءْعلاقه

!لمهالطيالدمرايىةأنالا،الطبقات-لضهتحتينمرجسعدانجهكتابأق

الباحثينجحلت!الرسولهسيرةعنالأولاالجزءفىأوردهاالتىالمفصدة

ء!.الرسولصيمةكتابمنواحدايحتبرونه-المستثصرقينحتى-

الواقدىوكات.،802-013)الواشىلكتاببايجازنمترضتم

وذكر(المدينةأها!من)أسلمبنىمنبربةبناللهلحبدبالولا+منتجا

الأموية،الدولةأضشولهوقد"للهاضحيينبالولاءانشأنهنفسهمو

الخليفةولاه.يغدإدفىودفنوالسبحينالثامنةيناهزعمرعنومات

ضبمخمنالواقدىو-دان.بفدادمنالثصرقىالجانبقضاءالرشيد

بنهجكثيراتأترقدالمم!بلمينعندالتارح!علمأنالصروفومن،اوريث

(الظزي)-لشابهفىجهكاالتىالأخبارعبىوغلبتالحديثْلح!إء

اقيبفهذألذلك،التثصريب،ا.لصفةصمحينحنازرامتابوعو

+(!النبىتاريخأالسيرةوكتبإ!ديثممنيببين-وسعل-موقعفييقع

ءالابلإيم،علىالسايقةبالفترة-لثير!يهتملاابصرِة-لتب-بنكفير.وبو

برقأ3بنفسهالغزوات!واقحطينبالببعابم*وائايكعفضلاالواقدىركانه

1؟
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.كل*ععمه

ضيف-لانفقدمذاومع،الأيامتالآتاررونيخعلهمايشبهبشِه

برسا؟ت.اليفدكاىالخطيبيبولانيمات!ايقرأني!طولمإبذأ-لرة

يالحنالجة.بضدادفيعلاقته

-ايتمريخحعب

رجع،وا،خازىالسير-لتبفئةمنأصيلةلمصاثر(وات-ربرجعل!-لط

باصصمالمصونجاالالبريتاريخبه!نيني،إي!ماقي!حَعبلأهمأي!ما

صنةرتوفىص324-منةفىا!برىولدوقد(والملوكالأممتاريخ"

.ص"؟3

-لتبقراءةاْت!!أنفاأوردناهماأخريبطريقةنذ-لرأخرىومرة

وردماكلليسبأنيكاملوبرملىانر!ءيكلوقدلابدي!،فناكواث

الط.بىلىو-،لة.المرجعتقويمأوالنصنقدمنلابهلذلك،صحيحابا

يفرأنهوكل)ضابهمقدمةفىيقولفالرجل،ه!اقولنا-ئر-لددليلروصْبح

أكانسوا+سمعماكلكتبوافه،لهدخللاانهفيهوردمما-لثيرمن

ملمسجلالاهبفما،منهمرفوضاأمللعقلمغبولا،باطلاأمصحيحا

:ص-لماعباراتهفقلمناونفضل،سمعما

دسهأضرتساكا!فياعتمادىانهذا-لتابنافىالناظروليطم"

التىاياخبارمنرويتماعلىهوانحا،فيهراسمهأفىضطتمعافيه

أدر!مادوت،فيهرواتهاالىمسنعصاأناالتىوالآئار،فيهذاكرما؟نا

كاناذ،منهالقليلاليص!الا،النفوسبفكرواستنبطءالشولجمجج

غب!.الحادثينأنجا.من-لاثنهووما،الماضينأخباربنكانبالطم9

نقلر،الخبرثباخبارألا،زمانهمجمردولميثاهسملممنالىواصيل

فما.النفوصبفكم-والاسمثبا!،بالمولالاصحمخراجمون،لناقلق3

ظرنه،يسننك!.بماالماضيئبضىعغذكرناهخبرمن-لتا.كمذافى!كبئ

محنىولا،الص!فىو!الهيصفلم(نهجل2من،سامحهيسسثن!لؤ

جمم*
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م!ييةمعع!س!ة

قمطميأتنانعا8.تجينعا-منذلكفىيؤتلمأنهفليطم،الحقيقةفى

.الأ(+اليناأىمانوعلر،ذلكأديناانماوأنا،اليناناقليه

مئحبفأفهلناذكراسمحقابنسيرةهث!اينهذبوعنهما

.ابصعتهلا-سا!ضا.بد،لنص!يمه!مم!ااسحتىابى

الضيقةالىلاضدادة(ال!نا!يم)4ا!كتبارفيمشامايىوضعلفاذن

.الامكلانقدومحايدايكونأنجاوليوراح،يوازنوراحالتاريخية

كلحاته:وتلك

ليىمما،الكتابهذافىاسحاقابنذ-لرهام!ىوتارك.."

فيهْمقنزلولا،ذكرفيه--وسلموآلهعليهالكهصلى-اللهلرسول

له،اتفسح!ولا،امخا!هذامنلث!ىهسصبباولشى،شىهالقرأق

--أ!داأرلمذكرهاوأشضدا،الاختممارمنذ-لرتلما،عليهشامدا!لا

وبخى،بهالحديتيضنعبعضهاوأشياء4بالثسههـيهرفياالرإمنرهل

ومستقص-.يتهبرواالبكاثىلنايقرلموبحض،ذكرهالناصبحضيمهمو*

.)2(،1،والعلم،لهايروايةبعبلغمنهذلكسوىما-ت،لىاللهشاءان

فىموالمسلمالظرىءيجبلامعاالمستشرقونيوردهمافبض

النص،وتقويمللنقداضماعهاثونالاسلاميةالمصادرمن!شغولالواقع

فاضاع.أحه.يثاالتاريخىالبحثممهجاليهانتهىمماذلكاْلىوما

محاوأته!وانحالهاتجريحابالفرورةليسللتقويمالتراث-لتب

!همها.

الآ!اتاوالغرانيئحكل(يةعن*4aطواتأوردهمالأنعذاتول

وارثة!اقهرسولصدرفيقذفهاالشيطانانقيلالتى-،الت!ميطانية

أقرض.عقلامرفوضةحكلايةوهى،الطبرى-لتابفىوتفاصيلهابنصها

حكايةائباتيفيدبحا!سيرهاوحاولهالقرأنيةالآياتبحضأوردوات

3؟ْص.\%!؟لعلميةالكتبدادطبعة،الطبرى11(

.؟ْص!1ب.الايطنمحة،مثمابن)2(
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ة..مكةمححب!فى

انط،الحالمذهفىواتلمونتجرىنقِدمنيوجهفما.مذهالغرانيق

:.تقذ.للطبرىاراقخكأص

كريماقرآنامصا!رهاختيارفىأصميلاواتكاق!ما،حالاأيةيكلى

ا؟لماذا.للطبرىاختيارهفىأصيلاأيضا-لانوسيراش!دفةوأحاديث

بمتبتفوراستحراضدونالمنمؤالهذاعنالاجابةالسنهلمنليصى

-الطبركلهأهمية4لبيان،الصبيةالتراثيةامتبةفىالع!امالاسلامىالاريخ

وأسبقيته.

منتصفممذاصاماالمارض!-لتابةفىالمسلمونالمؤرخونبدأ!د

البمثريةتاريخكتبهموضمنوا.للصيلادالتاسع/للهجرةالثالثالقرن

يبدأ-لانهؤلا*هنالمؤرخمن،معملوماتمنأيديهم!يئكانمابقهرعاهة

سواءمامهملا،االثوةبدايةمنذوالمسلحينالاسلامتاريخعلىراقركيز

.الاسلامقيأ!مالفترةيؤرخ-لانعندمايفحلكانماعكسعلى

حسبالحوادثبسههكلماأولهما:نوعيقعلىالطمالتاريخوكتب

السلا،تيرض!وتانيهما.ا!ولياتب!بع!ادةويسمىا!ضيننهاقب

وذسالحوادثذكربيقبحضهمجمعوقد،والمجولالملوكتاريخأوالحاكمة

.الوفمأ!اْوالمرابم

ا!توفىالدينورىحنيفةأبوهوالح!امالتاريخمؤلفىأمموأول

قتيبةابنئم(الطوالالأخبار)كتابألا-لتبهمنيصننادلم،ص283

(إمارفا)و-لتاب(الأخباشعيون)-لتابوله،ص276المتوفىالدينورى

-؟33)ىالطبيماتفصلتم.التاريخمجادفىليسالأصوفذأ

مؤرخدلىهوالأقلعلىأو،املمةبححنىصلىمؤلفأوله،ص.لأ،

تقعوهىطبرستالنهعاصحةأمدبمدينةوله.كتابهلهينايتوافزمولي

الهينيةالثقافة!رس.الخزرجر41قزوينلبحرالترقيةالسوا!ل0على

وارتحل!اللفةعمومكرص-لمافيهاوفيغوفقهاوصديثاقرأناالمحتالرة

ناستترطدثم،وزار-محر،طويلةطةفيدنيواتام،الطمئطلب
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ل!قر!االىييهمعفت

!نر:زله،تغهمضنالخثنم-،تيبجئة"يالح!ابله-علإقتهنتوك!.!بحدادفئ

..في*-ة.-!.:.-ت!--..امريمللقرأنشيبب

دامنهاتم-نجقمواخ3غابتاكأمؤرخيبه!الطبرى+منا-نىمنو-لل

ؤجمو!ر.اذذلكْكلبفيمملونهئمانتفىحيثص203ضنةآخر

ا!نبزوابن(ص421-تةفشكلويئ-وجمن6ص32.ه).ثفالمسعودىهـدا

السبر-دتبعلىالنبويةللسيرةكتابتهمفىاعتحدوا..(ص063ت)

.ضرورةواتبج!فل!.الطيرى-وعلىسابقةفقراتفىتناولناهاالتى

بالطبركه.لَتف!ااثع!التاريخمؤرخىمنغيرهأوالآئيراينالىعيرجوع

العناصرعديدةطويلةمراجعهقائمةجعلعلىقادراشاء.-لو-وأتذَنو

.يفطونكممافالْدةدون

ودنفسإ-،للاررقىم!تكتاريخ،اخوىنكتابات(وات)رجعكماْ

اصىخث!رقيئمنرملا!ه.!كتببالاضافة،واحدةلمرةالكريمللقرآتالطبرى

بضها،وعارض،بعفكاتْقىوتحنيلاتهمآرائهمبضعنهمأخذاذ

كافتاذاالاارسولبسإةمتطقةأخباراأونصوصاعنهمينقللملكنه

نلمصادرالرجوثآثرالحالةهذهوفى،الاسلاميةالمصادرفىموجودة

بزمبا!ثرة-عنهاالحديثأسلفناالتى-الاسلامية

النيوةنفسعلم

النفسيةالظروتأوالنبوةسيكولوجياأوالنبوةنفئعلمْ

علمما.،لبوسادنب!الثل!ةالناحمههنأنهرغممذاكل..،للوحي

.العؤابجافبهاللفهم.محاولةيختحدهـكوفهولاْ،صحيحغيرأنهالا

التفسيرهذاالوحىفسرواالذينالمستثصرقيباقجاه(وات)يهتمولم

.فيبماانبربها(ميدان)مناكليسنريةمعاولةأنهاوهوبسيطبسبب

.،البمالروجمهاخمانعوص!ْتطبيقاتلهجدعثلاالصناسالنفسفعلع

موصديخةافرادعلىيتمذلكيلىوماوالاستجابةال!لj(3الفحلدقياص

أبر!و3jالسلامعليهمالأفبيا.اضازابش!عالانيمنامنمن،فملا

25
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معيةي!س!

!?بوفي!ط3نأصة!وإتاعثدلت6!تجاريهمحالي

الدلأخديةالمنماجاة؟والباطنىالدعاءاو،الباطنيةأواولخليةالصلاةعغ

التجارببضفيهاتناولالتىظ8of!!امآ...مميوحم!

ال!اكأ)و(أملامساعأو(الرؤىأمثل(الصوفبأاوالدينية

تخيلى:الىباملماتالهاخ!الوحىبولينوقسم،الننىفى(الهاخلى

وعقئي.

ولمالسيحييقالقد.بسينعلىمذهنطريالهطبقبولينانالا!

بنتائجاخذواتمن.!صمدخاضطالتىللتجربةقليلاالايتسض

أفكارومن،والسلامالصلاةعليهمححدعلىيطبقهاوراح،بوليقزميله

ا!وبالتا4كلماتاستخدامدونالنفسفىتقنىمطنهوالوحىأنبوليه

مثلعباراتيستخدمعنسابولينأنويلاظ.محعدةلنةيأيةلهصلةلا

سخريةأيةيضدلا،الخ..(الضلىالنور3)او(التشيلالتوع)

على-القوقسبق--لمامبحثهيطبقفهوالدينيةالتويةلمحتوىانكارأاو

اسنطاعما-دل!ضدفقدنا!يتهمنواتأما،الم!صيحيينالفديسين

النخارى(صحيحعننقلا)صحيحةنبويةوأطديثقرأنيةأياتمنصشعه

تلقبنبينهامن4مختلفةبطرق!محمدعلىنزلىكريماقرأناآنليثبت

منطقياو)تو-لان.سيحاتاتأنزلهاالتىالأياتالسلامعليهجبريى

محهدعنداشوحىصامرةضفونالذينالمشثصرقينبهضاتهمعنصاقماما

والدينالنفسعنمعجمالاتمىالثصديدبالغباءاتهىمم،ملوسةبأنهاو!

ببسطظهلأنها،كأيراالمسالةمذءعندفتوقفولن.سواءعلىوالصت

ائذىالهخليم-الأو-فاالبقا،ومذااخلودافهذا.التوقفتستحقلا

اوقت.اتضييعلانريد.ملوسةنتيجةيكونأنيمكنلاموصدالازال

نفىوعدمالوحىعنالأفكارمنىفيهورثتالئىالضلترجمناو!

ذاتهحدفىللعنهجبنقدناهناونكتفىشيئاعنهننضأنه!ونالنبوة

الم!رسيزصة(رات)فالمؤلف،مفيتيامورالخروجمنهذايمنحناولم

وصرفةاثعديخهقبه!اتكراصة)الدينىالنفسعلمجالىفي

ء،دلكالىوطوالعرلويش)إ!عدض!يهتج!ر-حراسةكل!(!لوكيا!م

نصناوءنا،الأنبيا.عتانوحمهتجلربفمسيساعهر2ءقىذههفه
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طمط!ربه.!ية

اضيميخةتجاربفي!مامامختلبأمرِفالوص،شديداعتيراضحالةفي

لأتيهماييئكاملوعيعلى!محمدكأبفقد-4الدينوعلماء

-لثر،عنهيصعرماوبيئ،اقهمن)نفسمهخارجمن

وأشضطبينوواضحاحادافصلايفصل!محمد-لانأخربصبيرأو

حديث()مووما(قرأت)مومابيطأو،اقهمنهووماناجةمنذاته

الدراويشأوالقديسينأوالدينعلماءلكنن.النبوةانها.الخ..

جماعاتمنسوا.مراقبةالىحاجةفىذ3لذلثا،الأموريخلطونمااكثه

بهاليسالتىالأديانفىخاصة،الطديينالناسمنحتىأوأخرىدينية

علماهبضعندتختل!فايامور.مثلاكالاسلامالدينن(رجاله)طبقةا-لليروس

يا(شعورلاأو)ضسوريافيخلط(الخ...والدراويشوالقديين)الدين

ناحيةمنمووأوامرها!صىوفهمه،ناحيةمنوتو-يهاتهاللهأوامر!يئ

يسمىمصرفيبابالناان:لهلقولأتاهماتفعن)مثلافيحدثنا،"خرى

اثسكزوانه،و؟سرتهبهدائمةصلةعلىالحسينواق..الحسين

حتىمنزلهشباكفوقمنالسظرةباسقارويقومكانالذىالحسين-وار

لابدمنا.الأ((00ستارةالشيخوبينبينه-الحسينأى-يكونلا

اسمهبجنىالثميخجتمعوعندعاءالضيخلتنبيهالدينعئطءيتدخلأق

،الحجارةأطغالتصويبليسع!القدسالىسيسدأفهيخبرهفينرس

آخرضيخيقومأنلابدهنا.)2(00.القدسعودةعلىيحينوبذلث

(ا-لليروصالاسلامفىفليس)أخوونمسلمونيقومأوءالئيغتجنبيه

اللسانفصيحجليلاالمiكوةوأن،الأمورضيقةالىالثسيخنظربلفت

غيبى،هووماثضىهومابيقيخلطأنيعنىلا"الاضارةل!ت

ويحر!لون،الأحياءيساععونالأمواتأنعنيحدئناأنجوزلاكما

تختلفلادعوةوتلك،للوتنيةعودةفتلك،الأمورمجريات-بأد!اصهم-

حتىقا!صاب!ضهالازالاالتىالوثنيةالدياناتفى،اياسلافعبا!ه)عن

8ْلأ-93ص(البيتأهلمن؟ثا!كتابانطر)1(

،صدبولمكبة،كومأصاصةجمع،(البنrصا-فى)الينصعالضعحلقاءلا(

TIV
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+معيبض!تحةِ!ه

دخلىأنه،الملماءاوالشممئعؤلاءعنلصعرماو!يرةالحوم

ةلم!مسادهْاوفقامور"11تسييرتيعؤقباطْنياتوجهايخلقأو.؟كامأ؟3!ربخ

اضبياجمهالىحاجةفىفهولذللث،الخرأفةجم!عأنهكحا،الضجيح

وسيكونه،واتعنهايخمتالتىالدينىال!نفسعبمجممنامجبنإراسة

اقهرضيالحسينمقبرةفىيدفقأنهـيدلاأنهالشيخيطنأنراظشيئأ

علىيفسدلاوحتى،الععرانحركةيطللاحتى،منهاقرِياأو،عنهْ

وط!اللهرسولدعاوقد،يحبدوتناقبرهيبهونلاوحتى،دينمْآبْسلميق

.ْيحبدوثناقبرهيكونألا

النصريحقتىولم،بدركذوةفىانتصر!الرسولانوالطريف

مكونأنيعدولاالس!ةكتبنىذنكوتفسير،أحدغزوةنى)بطلوب

يطعلمالأخيرةالغزوةففى،للأمورالظاهريةالواضحةللأسبابذكرا

هذا.-لانمافكان،اذنه!رنمواقصموتركوا،قائدممالجنود

كانتالملائكةوأنالمسلمينأزرمنسبحانهاللهشدعنالتحدثمنيمنعلا

العلط-ليتناول.الأنبيا.عناذنالد!نىالنفسعلمليبف.جانبهمالى

ليصماعدهمع"ودينملةعل!فىاترهبانوتجمعاتوال!يسينوالشيوخ

ناحيةمنالدينص!لبمنهووما،ناحيةمنذاتىهوامييقالفصل

.أخرى

***

http://www.al-maktabeh.com



.طترعمة-!لصصةمل!ت

عئه،قيرضي)ظىنينعثمذضمية

ث!بيهةأخرىوضنايا

قبا-االعربيةانْالوئنبة.ذميهْالىواتآنآْلفحنلْالأولمننف!ْ

وأ!أ،)صتضادطلةفىكانتأناأواطأحرةأنفاسهاتلعطكانتإلاس!لاع

الحالوبطبمت،عقاظ!مضمونلهاممدولم،السحرمستوكلهالىتنت

ابئالقولارويدفطنه،تطورىمضمونذوالفعَرةهمهعليالتركيزكان

وفى،الطبيعيةأوالمنضيةال!وةهوكانذلكبمدللاسلامالتحول

الولبانتفتالتيالقرأنيةالأياتمئإ-لتيراكيتصيرالآخزىايخصولةْ

يشركون-لانواومنهم،الخلائتي-للفؤقآمن!بى-لموجوداللهيرفونكانوا

لبواليهوديةالمسيخيةالأفبهار-أنأيضاريضيف6أخرأرباباعبادتهمع

بحيد!تكنلم.-دما،شتىنواحمتالرب!يةالجزرةشبهبيدة-عنتكن

التجارلِهالرحلا!عنلحدثنافهو،والمدينةمكةعن-خاصنحوعلى-

انجتضرتا-التىالفارصيةالحيرهَوالى(المسيحية)البيزفطيةالشامالى

المسيحية)الحبشةوالى(النسطورىالمذهبعلىالمسيحيةأيضافيها

الجنوبكنىاليهودوعن،المسيحيةعذرةقبيلةعنويحدثنا(اليعقويية

بضهمأنْ.وكيف،الواحاتصىفىالصغيرةاليهودية0التجمطتاهـعن

نأيخترضفهو،يثتهابنالانسانانكولما..موكواصباكانوا-ربما

الاسبلا.أن.شاماواتيرفضي،حولهيدوربطعلم-لانِعلى!الرسوله

بينة.هيمحقدة.ماليةبِينة.فينزل!ماأولهنزلقد.فهوصِواوىهـين

أفثلةو!رب،القبلىتصبهم،الماليةتطلفاتهمغلبم!الذينمكةتبار

!ورو-ؤيتئبع،التحالقات-!هطبيمةتبينجداولويوردذلكعلى

العؤله:-"العحراذل!قئالسياشية-ْفبرىْباقوىْو-فىبطهاكلةالتجارهَ

ؤفغ:فكهأهلأنؤروى،والخبطملأ،الفارصيهوالدوله!،البيزنطية

،ْبتبارننملأرتب!هاألسياسيةاورثابمبهلهعلؤسغلىْكاكلا-تجار

-أئثك!ؤاثو!رب+بزنج!ةعثئ!وقىض!ا3ْصالزضْومَل.!؟نريشثئح

المحقْالةخنصالبعثلىمن!ين*صلامكبلصتى!صابأضصص

.ثنكرندم-شفل،،-ويرلف-نورقةهثلىهثلةيسوفاو،التوحيلىصرة!
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مضه!فصه

ابرامي!دينكليتعبدونكافواالذين،حنيفجمع)الحنفاءوجود

قيصرقابلالذىا!ويرثبنعثمانعنحدثناأيضاومنه،الخليل

ليكونها!مبراطوريسا!ه+رفىأملأوتنضر7ألبيزنطيةالمولةأالروم

واخسيب4الاسلامبينالجنتورأن،يضلىواتْرويريد.مكةعلىملكا

بهذلىيصنىلاأنهموضعمنكثرفييؤكدومو،!ماتنقطعلمتحديها

6لتهوديةوالمنتميي!حم!ر-لانيعَنيه!ىوص!*شهنماح!الةعم.3اجما

.-ا!رجنم،ثعرغق.تثاؤلقائاْوألا،ْألعرجميةلألبيئةفىنجالقحلفوتجضذة!لص

صحمألو!عيرتوعلىللضادكأتفسرا،وات-)منألأككارخل!فجحلفَومد

شاكمانيةأمهوكالهخرة)الخبثسهالىاكسلمينلهجرةجضضلافئلاققوْ

منمربوآ"انهمالق!ول!فيهولأ+الاسلاميةالمصادرتتطملكمابب!اطة

توضيخهَيهمنامامنها،كثيرةأش!بايسوقوانتا،ممتكةأملاضظهاد

.،أتفسهمالمسلمينتجيئخلافهنأككانانه-هـئانه.اثمم!مةثفى

رضىيكلرأبورأس!هاعلىا!امما(فكريتان)مجموعتانهناككانتوأنه

حكايةفما.عنهاقهرضىمظعرنبنعتمانرأسهاعلىوالأخرى،عنهات

عنه6اترضىمطعونبنعثحان

.،الشديدالزهدأولدرهننهَيميلكانعثمانأنعلىالمؤلفرر-لز

بآخرأوبشكلوربط4المنحىمذافىيتجهفيهرىاتجا.صاحبكانوأنه

يشضيته!صمدافىأنممىعر،الخبئسةيووالهبرةهدابض

فئخلافمنس!مكلونمااشصحعرالمؤلضكحبرحدعثئاللماظالذمحعة

عؤا.أغروقسؤبقى،2لهبر،عرجمضنهمَفحفأتبأعةاييقالأ.ثجا!ت

فيعثسأنأنموهْنا!مناالؤئمَن،خلاتفكونْموضعقهالئحليل

ضضأيكنلملفعل.1وأنه،.خاصتوحمناتجا.ذافحلاكانظعيدته

للحصأكدألرصعهناوففضل،بجعوعةرأسكلكلناقعا2،عابلا

-ل!ابهمغالإولالجبز.قيسعداىةكر.مايخينيضىمببماشرةالإسِلاممة

..--.5-.)1(ا!يولآ-للإتالنى!ضيصمهوعراِمم!ص-لمهنجط!ك

!--.*--خ.ي!....

4ث.!؟+كصي،صىة8علون،طصمممة4ىعغ
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مفل!!،:طكلجم!

بنسدةوابوالحارثبنوعبيدتلخونبنعثمانانطلقلف

رصولىأقواحفتورالرحمنوعبدالهراحينعبهدىوأبوالأصدعبد

ساعةفىبيمأهـ؟دص!واجضراثوأنبأهمالاس!معليمف!رض!اقه

منمظحونبنعثانوكان.الأرقمطرالرصول!دخولكلبلوفيللث،وات

قبابا!رلقد.حرمبل،الاسلامررحتىا!االهينصالباحكايه

عقلىفيمبشيئاأشربلأأنى"-الاسلامقبلألى-وقال.الاسلام

.،أريهلامنكريمتصأنكحأنعلىويححلنىدونىهومنبىويضحك

انجماكأصهخنالاخطدنحوخاصاتجاهمظعونبنلعثمانوكان

ههصيا(صعبحأيختمىأتأرادفقد.الأزواحبيههالمعتادةاجنسيةا

حسنة،أسؤةقىللث(ليىء):!ألتهرسول!فقال،الأرضفييسيحو

ولب!،الحميامأمتىضاءهـقوأفطرْوأصومال!مديوالنساءأقىفأفا

يكونأنيريدكانأتالحديتونغهمْمن،(اختصىأوضىمقأ!!من

فى-تجضهأخرىأ.ورالىبالاضافة،نفسهعلىالنحميحرمنباتيا

لى،الفخلعلى!اللهرسوللوافقهولم.للرهبنةيدعوياكاد-الحقيخة

فاقائلا!قئللرسولمظصناينيخهـبأخرىومرة،زوجةدوناليقاء

رسوا!فصسأله،ءورتهتى،،ا!ه!مم)عرلتهزوجتهلر!أنلايريد

جحالهااللهان):!الرسوللهيقولثم،؟ولم،:مصخكرا!الله

الاتيانهقليا-مظ!ورنبنعممانو-لات،(عريتى!ونوأهلى،لياسالك

بعدايةالربىهذهسحدابنطبقاتفىنقرأ.لامتنعشاءولو،لزوجه

،!النبىنساهعلىطرنبنعفمانا!رأةدخلث)الاسنادغى

إلخهمنأغنىقريشفىفما؟لكما:لهمافقلنالهيئةشخةفواينها

،،.نهار.ت،.مرأماخآئمليلهأط،خى+صهفيما+:ا-قا-ذوجكأ!-

:،لو!ثظعيبنعثطن)هْهحموضولىفلقح"لهذلمهفذكرن!الينبىفدتر

وأنءخامحليلُهلغبنيك.هـاق؟صء-سلل!كام!وتهبنعئمانيا،

مفى!الرعبرلىضفل!وم!.هوالرضل"وخ!-ومعسكالمجثد-.

3!هبزهبص!افدايهالمضدي!،توريم-مينز3بخعة!ا"!الربر

صى2+َعط:أ!وصعطرة،فرصةصرورةوس!الرسولهلروبث
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-مكةمجي!!-كل

ناتريدتالناصأصعاقيطأصناينا.:بالت-مذامالىب؟مه:-له!

يبعؤلغق.رضاشاعةفئزدجتهالزوجيكرمكحاكرصاقدعطرنابن

؟غعد(مستقلا)بيتاظحون4بنجمثمانخذافقد،الأمروانتهىمرةأنها

،عثمانيا.):لهوقالالبإبعليهوطرق.فأتاهالنبىذلكفبلغ.فيهتضحيد

وان):قال!ثم،فلالاأومرتينوكرر(بالرميانيةلبحثنىلغاللهات

.(السمحةالحنيفيةاثهعندالدينخير

مرنينالحبشةالىهاجر،جلمِلصحابىمظحونبنفعث!ان،هذاومع

عانتمهوعن،بدروةءفىالرسولصارالىوحارب(الهجرتيناى)

وسالت،-ميتومومظحونبنعشانتبل!الرسولأنعنهاالتببرضى

عنيهوحقلتزوجتهوبكته،تكبيرلىتآربععليهوكبرخدهعلىدميعه

بنعرأنايضاسعدابنوروى.الجنةفىعينالهأنمنامهافىورأت

ضلى،وفاتهبعدمظحونابنشأنمقائثمىءبحغىقللعنهاللهبرضىال!اب

يةالروأهذهعدىواتاعتمدوقد،يقتلولمفراشهعلىماتأنهأشناص

عمر،ومنهابكرأبىجعاعة:جحاعتينبينهختلفةاتباهاتوصبل!تأ-ليد

اخصادرروتهكمامضحونبابنلتحلقماهذا.ظونبنعثحانوجماعة

عنبيدةتكنلمالمسيحمِةالأفكاربضأنذلثمنفقهمهل..ألاضلافية

بواكيرفىمخ!تلفةفكريةاتجاماتافحلاهناككانتهل؟الحرنجيةاالبيئة

للحبسُة؟بالهجرة.علاقةلذلكهل؟!ا!رسولأتباعبئالدعوة

عننفهمفهل،الوحيمقالحالةهىفظصنبنعث!انصالةتكنلمؤاذا

على.صحابغةسماويةدياناتعلىكانمنالأوائلالمسلينبينمنأنمذا

الوثنيةعلىالتركيزجرلىوانجه،فبرفهالذىالصذمن+لثر،إلامسلام

التىالهائلةالضاريةلملطفزةلاثبات-ذلح!ب-فحسبالصيية

توضيحالأفضلأنام،صحيحاتيا!ا+نبدهذاوهل8َلاصملا،I،(ءثها

ألد؟فاتمضتلفمعيتطملكانبا!االأسحمفه.مؤداها.الضيثه%لتي

شبهفىجميعا.بمثلة!كاضظ؟هـةا2لبرثنعة؟.-بلاضافة!-لسبا!ية

تِقد-كم.صقتا.بف.؟.ل!يء-والمدلئةهكةكتعي.ررئت-+إ!صةأ!كله

لحؤيىتتبعدالقاركل!صليخلصن-نلزجمانجلأمملألمه:."انجغالمقصي!طمه

-حما:ما-!هط!!
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مع!!طرببه

.رادسطة.واللولةوالمالالآمن

الى)ْظهورهبجننىولأَ،الأسلامقبلمطَةمجتمعفىدكىلم

ضطسى-لياقأبرديريةأوحكوبيةمؤسسة؟لها!الرسوللتحقبلعا

تكنبرلم،بالملأيحرففيباوحلفالهمئرالحئطرؤساءاجتطعسوى،حاكم

الامىكان!قدمذاومع،يألاجماعاتخاذها.تنماذاالاملزمةقراراته

..سرَقةلا،قتللأ،كبيرْحدْاذمستتياإلظامرىآوالتسكوبمعناه

لمأحدافان،عيهتنطوىمابكللع!وتهالرسولاعلانبدوحتىالخ0

المرحلةأواخرفىتشملممحاولةالااللهمءقملهيحارللمبل،يقتله

كذلكشديدلاضطهاديتوضوالمالمسلمينأنالمؤنفَو!رى،،لمكية

الشائد.فىمعهاالمختلفينضدطرستهأخرىعجتمعاتفىعنهفسمعانذى

الحديدية،التحالفاتشبكةوالى،الشائرلىالتكوينالىهذامىيرجع

عليهينطوىمارغم،المستتببالأمنيوحىالخارجىالشكلتجحلالتى

نوعهنواجرامبلوعدوانظلممن(المستتبالأص)الضكلل!ذا

المتأمروريتحالفحيت5والتأمرواثمالباهائدمجتمعا.نه..،خاص

نه،يزوصفلا.شضشأبئمنيضحون،أوقتلوهنمِافطفيفلسونهتاجريكلى

دعوة!-و!لأنهامحمهيكوةبتفق!لذا،..قتلوهف!نمايهمِنونهأي

الىلتصبلص-الظِوابرتتناضيببهوةكاشهلأنها،واستقرارمامكةأمنضه

التوازنفاختل،المحانىمنيمحنىراديكلاليةدعوةكافتَ،الجذور

الأبنفأشلمءالواحَتالبشرةباخلالنظامواختلبلِ،العشائرى

..،العتاقوبوبذلك!إلخ..،أخيهدونالأخوأسلم،أبيهورون

ايابة،نكرةف!هرت،النرابخبذايسدجديدنطاماحلالمنلايدنكابئ

ننهنإلبعدالداخليقعرذِتالمحى،-الاسلاميةالجناعةالىالانتمإ."صتحول

ضفاسلوكىوضبك4ِ-بشر!ةالتز.امAمتا.وأبميح8ِالعشائرىب!3لايختجاء

عمدللديرلةبهانالمد!ئنابلجتحفىذلكوبعف..ثوإبهفييرطمطاقهمين

مسئونة-المسلمينوجماعةا.لرَشبىلهفنيَفمثبة-صبخت-الدوفةو3،وفظام3

عنهوتسأل،الانجتماعيةنشاكلهوقحل1لبرزلى،طابهعليتصينه،الفردْعن

لتت!ألفركأضملآةتثوخآ"لجماغةضت!كانتقئاوخن2َ.ةكابكق

ككائت".م!هم!بمنأ!ع!لونيعخداثوص،وأدحوس!ياسى!بخممنى

..المر-لزيةالحكومةيبلخمحلىصكمبمشابةالمسبد!ؤسسه

03،-مععد
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تضه!-كلمت-

حفطالذىالوحيدالتشكيلبيكنلمالعشا.ئرى6لنظمومن

خنادفقد-كلالتء(الظاهرىأوالشكلىبمعنا.الأمن)مكةفىالأمنْ

النعرواطحتىاخترقتالتىا!حارمةالماليةالتحالفاتشبكةأضا

مفصليعضهاجداول(وات)لناشملقد،عليهاوتعلبت-،العشائرية)لا

التحالفاتأحيانافاقتبأنها.-حقلكئ-وخلص4ْالماليةبالتحالفات

ذلكءعلىمثادأوفح!انرصولعملهبأباولكل،الضسمائر!ة

عشيرتمعومصاهرة،مالىلتحالفالاالايذاءاتأخيهابنليؤذىكانلط

منىفىنقلهاواجب!امنفليستتبهبمواتجداولهونترد،مناوئةقويةْ

بمفهومهايامنيتعمقالعييرةالماليةالتحالفاتاللوفى.أخرىمرةالمقعمة

مصمرقطع!cرالقادالنولمذاأطمرأسهْورفعالذىفمنالئسكلى-،

والمالى.شأنهمنوالتقليلواهانتهعزلهعلى-بماله-والقادر،رزقه

،وات)أنورغم.الخ..المؤامراتوحبكالرجال!شراءعلىيسامحيد

مذهطلفىانهقاشلاي!نشطردأنهالاءبه-لضفىهوألمحكماشيوغياليس

مضوضيع،الأصيلالحربىبم!ناه(الثصرفأيتتفىالماليةالضحالفاث

شرف.لابأنه-سصفواانكتيرااهيونالأثرياءمؤلاهجمميكنولم(اليب)

4اث-أوالصمتضرا.على-الضرورةعند-قمادرتكانوافقد،لديهم

يقولى3.تطاعرمجردالىأيهىعلىالضيقية-الربيةامز!قمِموتولت

المسلحيهالاصربيكنلم،.انه.جهلىابىعنبرواياتاعتمادا.علىوات

صولهفيماتوبذلك،الضائرىالنطامخارجأوضاع!مالكافنةالضضا+

-،الحربية(المروةا،ارو(للرو!غ"قؤا!تقتضيهلابماتصرف-وات

؟لفنغيفتهتملا-الماليةالتحللفاتلأن،طبيعياأمرلممذاواتواعتبز

مقرقابةالىيحتاجالفئالجبئاءمجتع-انه.-القوىالىال!تسبىولا

ومؤسبننك،والمحرروملليسائلالمحلومْه)الحق(ِمنهت!فْ؟أخرى.مؤسم!ات

قْئكونهعني!بملاتبيروفو،.يدبر.الن!،اميل!)تراقبابنرى

دإ-قرض-لذلك..+المضورمضالحضةدن!اررلهْ+السمالىتا

!حاليمطصدلن!كانمنهبئيفىالاسبملبنا!مبراصسِت،.طبفىمحمىا4

مؤبمابسخ!ثيف!وبمرأفيد(المن!ضنينعن-.)جإفى!لإ.اب!

-..---!.ظوألاصتت

.-،4
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+مع!عةيل!مة--ا!ه
فإن4(-الأمن)ظهرتصالعشائريةالتحالفات0كانتواذا.

أقس،بثسكل.مننفسهالثئيتفحلالخديديةالماليةالتحالفاتشببهة

وضعلكنه،الماللتصيلوالسىلا!لالبالاسلاميمنع!لم

ضيئاتتسعدوائرابلسلملالتزاماتوحدد،والصدقاتالزكاةمؤس!سة

سطحَى.مظهرمجردلاءالأعماقومىَالجنورمنالأمنفضق،فثسيثا

فىمط-للثويبمسموعبصوتيفكرأنه(وات)مزاياومن

امستضضينحركةمو-الإسلامأقمذامحنىهل:تساءللقد.هنهجه

،عدوانطءعشوائيةاجمابةالرجلىييب.ولم؟النفوذوذوىالأنرياءضد

عئساثرصيحيثمنفردا.فردايدرسهموراح،المسلينبأوائلقائمة

كانواانليعرف،رسونهاومدىالماليةأوضاع!محيثومن،قوتهاومدى

المصبالرلأوئقمذافىورجع،لاأمكل!e،مستضعفين"كلهم

منو-لمانواقويةعشائرمنكانوامنهمكبيراعدداأنفوجد،الاسلأمية

ودخلواالمالوصطوةالحئمصرةعزوتر-لوا،الكثيرةالأموالأصحاب

علوالفقرا.للاعنياءدينالا-*مأنالىذلكمنراتويخلص.الاسلام

ذينواتتحب!حدعلىانه.سواءعلىوللضمصائرللافراددين،صواء

جانبفىوانه،ومضاميقممانمنالدت-للمةتحملهماوبكلمحنىبكل

وأالمروتمفاميموأعاد،الخالصالنقىب!ضا.،امرم)مفهومأعادمنه

المإلىرأصصاحبوكالةنجكرةأنواتويرى،الايجابية4بجوانبهاالمروة

قالابذا+لرياءأنمؤدأمايوربيةفكرةوهىp!ط!!ا3مالهفى

لهاماميقوليسواأموالهمفىStewه!هوكلابأخرأوبشكليكونوا

ومبدأ،عابقدر-ينالأضصعادةبهايضقواأنلابدفماوا،طلقةطكلية

بشكلالئرىهذاضا-دالمجتحأنهأصما!سعلىقائممذاالنربىالوكالة

!خماالمجتحفرضهالذىالأمنفلولا،الثروةهنهتضِقفىبأخر3و

همههذايرلافي....لهجاعوصن،منهففزىومن،.يخه.-الئروت

فكوةليستPالبكالةفكرةانلناصولِمن:وات-المجتب!..طل

أصلهاالىردهاأوالاسلامأفكار.أ!حا!بنجحلةياكهعىؤاثا-برريبما

فدينع!ضيوعياليس!اتفةلافي-..،.الفثا!كل8المحطع!يى

ريستشبف،البشحةابصفةيرصنر،!ى:خصتادياخئظوراغظربن!للى

3
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!جمد!!كلمك!ة-

ينظرونكانواالصحراءأد!-جمومنلامانىالمصبت!ترققالهببشى-ما!ات

للاموال!مستودعايشبرونهوأمم،لهمعزأباعتبارهاالقبيلة!ئنيخلأموالة

مَذافي.شي!ئ!أغادقذْ!-قحمها7نو8،!مممحةحم!هعليهاْافيناْ-

الريفمنتفزيحهابعدالأصلىمعناماآلىامرمفضيلةأجمادكط.+المفهنرم

--ءكوأنتناخر

أمنوأومن!محصداليتركوالحشائرىالمالىالتحالفكانوما

منينادئرعمدأنوموالأهميةمنالظيةفىقضيةيوضحومذا،لرسالته.

(وات)يضيفوهناءقليلا-لانالملكيةالحقبةطوال!محعديرسالة

منأصحايهعلى!مححدخوفوهى،الحبئسةالىللهجرةجديدابحذا:

ايانمابتظهرالمحقدةالحضبائريةالمالية-الشبكةمذهوسطففى4الرت

..بالمالطوالاغراهوالمكائدوالتأمر5!-الحربفتائلوالذبح(الزرق-)

أفر)دها،بغيرغالباتحار!ه-لانتاذ"كنهذلكفىبارعةتريش!وكائت

الغالبفى-الذىالثرىالصَاجر-يفعلكطتساما،بحيدةوهىوَتحرض

منالا،للقانونمخالفاقحلايمارسولا،بنفسهكاجريمةيرتكبلا-الأعم

مذافى.الستارورا+دائطقابعلكنه،الاَخرينوبأورىستار!را.

اقىالقليلةالقلةمذهردةمن-وأتلتحليلاتوفقا-!محمدخمىلجو3

أصحابهكلبضدعوتهأسبماباط!ئمذهفكانمت،اممِةالمرحلةفىإتبعته

نأخذقد.واتأفكارا-ة!ا.-أحْرىدوافع-بالاضافة،الحبئممةألى4ثلهجرة

-؟لتاكل.جديرةمنها؟تأخذلابها.أو.

حديث،تربئاثعلايخكل+

الا!ةالباحتتقول!الفوبركلأتدْكز،(وإتأمتبقرا،تىعثد-3ْ

محبالقى-(2-5!1ْ-66!؟)ص!كردتشهبنديتو!ثسهير

!يننى!موهب!مومار!العارمخمم!،-5لالصارفدسفهفىمبثعه

:د!لقل،ضاجمليالِلريغ!طع.،فيتمانها4لتاريخية-الطثمرةشلر:فه

مكةلأصالقأرجه.عتد*جتطعيةالطوامرفيضى9وأمض.ثكارل!!
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معدة!ته!يخملأ!بيهتحى

كو!إ"-ا!رة!شخئص!-يخانبافىلةصمم!حاوص-:--!!طيليخف

يظ؟ة،كنآ:ه!ْللأ!ان.ومعأطي!كليماتظل:-!أصببيكلعكلءِذ!

-.ا.-ا-إلم!-.ه.ء.+-ء..-ب01

الجديخىالىختماعيهأوانماديةالأوضماخض!آنأمباكاديةْأوضحاغةتضيرْ

ومم-اهرقيب!ةاصتفطهلبمببن؟وإحعةلمحةنجيضىمإِكلتنسفب

.صر!بالأو!.امْبغي!مءذلثهيحداستقروا-منهم-آلأسا!نففىببو

محتفدت+طلواا-لشلإض!.ألهمالفضلنفهمَمنانط؟محثمقحورتأو.

"-احعضْسةوث!و-ا!تحراهفىمحيرامصرغيركان-صحراوىبمبدأ

ابصححرا.نجيلامتبهكان"مذا.+بهالاضنا!سلاحكيستيمبحا

فىلئهي!غلنمنضمنالمرآصمناطقعلىاليدوضعوكان،الواسعة

يطبقعشمانكنه..طحدالىمطلوباأمرامذ)وكان،لقطحانهطعاما

قنطوكلهقثرتمجردالأمنويصبح،الدولةأراضىضيعمسقرمجتحفى

مزءأفضلوالمناوشاتالاضطراباتوتصبحبلءوالضظئنالضدعلى

وافطفحسبفضيلةليستالصعرا+فىالكرعوقيعة.الأمنهذامئل

القيمةمذهمكةأهلمسخوقد،الحياةلاستمرارفرورىأمرص

طلوبشالقبلىأوالأ!رىوالتماسك،مطامرمجردظصبحت

شكل.دمجمفأصبح،مكةفىعليهطفتالماليةالمصالحمن،الصحراء

ازيىالاقبيدتىابنأوقرمبىعندفاعاأنفمللافأنا،ا!مونمنخاله

الخ-..الحذابسوهأصومهفاننىوبينهبينىأما،الأخرىالقبائل

هـاستقرارهموبجردببساطةضرالىيتحولونلاالبلصيستقرفحنعما

هـانتقالهبمجردمكذامدنياَيصبحلاالمدينةالىالفلاحيهاجروعندما

بمجرد-وببساطةهكذا-حرأيصبحلا،المملوكأوالحبديتحرروعند!ما

مباحثه.فىواتيسوقهاالت!للةمنهعلىقضايا.عتقه

واتأورثحاالتىالتاريخيةالمفرداتكلق2مذاأمعنى،من

غيرأنهاالىنميلمعلوماتوهناك،بهالبزميمكنلاماعذا؟صحيحة

وفىالمقدمةفىواتأوردهمابحضعلىحسينالأخعلقوقد،صحيحة

فصولبقيةعلىبالتعليقأناوقت،غالبهاعلىوأقررته،الأولىالضل

ل!؟
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متة،!ىمصب

اثمممة-صيهالأختريمفتالتنرجعةفيقسمتناأضاوقل!.امعام!

ترجمثهيمراجةوقمتالتإتى.،.النصلمنوجانباالأ*لوإلابمل

كأ.وصىللهفامملا؟هناتمنجلولأعملفكل5هذاومع.!لطيبة

استاذعلىعرضه-لثلإاالمفيدمنكانودقتهالموضوعلأمميةونظرا-!.

-لئيرافأسحدنى4الأديانوضارنةالاسلامئا!تاريخفىطيل-متضص

محموتتعليقاتوأبدى،ضلبىأححدالدكتورياصتاذ4براجحتهقا!أن

باسط.شحفوعةالقارىءصما

الحمبيل.قصداللهوعلى!

الِضيخاللهعبدالرصعبدد.-

ة،
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مقدمة.

عنفىفيديناأز!ىأنحونامتابهذاجمهراناللائ!منليي

اللضةص!اذ!ط!ciلآ!،بلبىيتشاردوصبديقىأسطفىى+:

ثراستىأثناءأرضدنىمنأولكاقفقد،سايقاادنبر.فيهـبحربية

اعطانىمسألةفىاستنرتهكل!اكانه،الأخيرةالأعواموفى،!سلام

.امتابلهذاالأملىالمسودةقرأ.عودبلاوحكمتهوعملهوقتهصئ

امثيرضمافهالا5تاماقبولافيهفظرىويههيتقبللمأنهمنصبالرغم

لمالتى-كماباته.ؤيةلىالسماحالىبالاضافةالنافحةالاقتراحاتمن

ترجمتهمنالقرأنيةاستشطولتىمحظمأخذتوقد.نث!رتقدقكن

T.-للارك..وتتالسادوينالناضاذنبحد،فقرأن & .T Clark

H.A.R.جيب.(.ر.للاستاذ-صأيضاواجبالئس!أن-لحا Gibb

!لاضيابييرالدمحعوروبخاسة،ادفبرهفىوللزعلاهامريمةط!ساعدته

والئس.ر.جولمستر،.امشافباعدادلقيامه!ض!!

Wakh!قدمها.التىوللمراجعالنافحةتحليقاتهكل.دص

فبر.اد

.و.!،ر

3561يسبمد
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نظر9-وجهة

يهصياة--الةينا،!القز3ء:-عفىمن!أ!تث-فم--الكتاببذَا.-

وأصسنعؤتط"لأنهميتؤدنهوالذين،للنار-!كةارشيةا!ئ

زَئمس!مةوْنجصفهأولاموء-الكطبكقذاحآ3ْأدهوعلى،مسخمودْ

المنسأئلئىالحِلادْ-عليالمحافظة!عاوكتؤلقد.بألتارض!ْلففئَمين

ةوالاسلأ؟.المسيحيةييهاالنقاشصلهالجؤرالتى(الدينية)اللاخؤتية

تجاضنيتفقذ،لأأماخه."مالقرأق-لانأذأبماإَلبزملتبنمَب،فنع!

التبنواشخست،محِتيقول،أو،اةة-عوكألتببيرأستعذ)م

التزأيخهنجحجةانلاديالمنظورأتبنىلا-ذأننىوَمع-دلمط!،الكزأنعوقى"

4-.بالثوخيدكمؤمق6لتبفأنا،التاريخيةبالنزاهة

حيثفمنتامْةالخادءغيرْنجظبيعة-يعتبراحاذيىْالأتبهخذاءْ-

محبثمنيتخدْواغلئْآلمنيحينيئ.أقفان،-بالاسلامر!نيحيةاضال

دينتةأْمسَىعدىْقاث،يكونيأنهلابد،.موقفا(وأن!سلاعانصنلاةغليهأْ

4---ة.؟لاموتصةا

جميانهأقولهومننى،الناحيةمذهمنناقصمحابىوأعتزت:أن

قكوينعنهالاعتبارفىتؤخذأنجبالتىللحسيحلإ-الملإة-*إلتاريخية

.(تِ!رإ-إلإلتىابلإصالرأى

فقدءع!ئسابهاضيئالهمأقولفاننى،المسلمينفنقرافهأما

اقولىألا-النربيةالتارجيةالحلصيةباثماييسالالتزاممع-حاولت
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!لأ!كبمءيهث،ْ!!ونطي!-ت.يبهأإىيرفضىمنه!بمشبئ!

بر:ك!دا.تنموْ!!عن!اشحويهي!لثما!بيي،-5عهورهايمكن!موةمنادتكونأن

،المسلمونيضقبدبال!النرل!علعاءاليهاتوصلالتىالنتانحبضيكانت

ضلصينيئهؤلؤ3-دأثما!-.محال!اقزتلد.أنف!"3ْاال!مبمب-لاتفربحا

النطروجهةمنخى.مراجعةالىقحتاجاستنتاجا!موأنالطميةلميادئهم

الت!ليذلكصعي!!نَربط2!لاضثهالئلا!!ض.ال!هَ.التاويغية0

الإضلأميبماخ.6انحقيدةصنياغةأع!!نتمنلث!ىءمجالامناكأنمؤداهالذ!

.الأصاسيأتفىتضييراىبلون

هـبالتارىا!ثمؤنْوع!ضة8فترةمندإلدارشوتءللاسلإم!مببر

يخ!ولم،(.والسلأنمةأْلضطثعديهأفحمدلعياةجدجمقص!ياغةالى؟لحاجة

-ليض!آفىليؤنأتامنْياَلزق!تجديد!مادةذلث-لا!صنافهم

*"والسلأمالصنلأةعليه)محندعنخمبةعندمامن!عه،عأ!!ه!

يكنتلمء(!\.هعا!نشر)"فم!هول"ولول!لط-لتابهفى

!بقاكهجمماولضهإلأراثلى-المسلينلتزإجمشحدابنمجموعةعلىإطلع

.ص!لقوتخبفخلادالمؤريخ!اهتمامات!-وإتجاباتلتغيروانصاءبإلكبر-!

ضوع،!ايلهالتىا،ديةبلصاكلميا-اظصةأ!رأصبحوافقد،الماضى

عبمع-الحثمرينالقرنمنتصفهنالمؤرخأنيحنىوهذا،التاريخ

عليه)هحمد..ب!اماا!ىللحر-لة*وافكريئ.ا!هينيةالووامه:امهلا

!نئلة-كثيز7-حويعكمالةفا.!--فىلمحعأنها.تمقَ-!ايلءألىلم(له!لملامإلصكلاة

سمنفردقيناكأرلكثهوحتئ،-وإلس!يإشيةوإكلبتماعية-الاقتصاديةالخلفية

الأصطيتل!ياتمجرضد.التئوصطفا.نجىلصأمرا.خهاقاأ-منموأناا-

علمهأ-لمحم!السرةلهن!-الخاصهالسمهفاْن؟لهذا--بأصمعمها!ثرفؤق

ررفحسب!ربدقة.المتاصيماالمصاثرفىتسقب*أيخاهى(والهبلامالصلاة

كئإلا!ابةوتحاوللماديهI؟العوامللهذ.7لثرامتماماتع!.از!الا!

فيَ!غة!"اَ-!-ََ"قيلكه.تفرل!أَصئلة

إت2--.فييز:..ءْملإ!.!.يصدؤت03إب؟

4(امهـيمالقرأن-أأولا-هى!محمدصياةعينالرئيسبيةإلمصبإ؟ر--

انتاريييهال!إلأجمنافيثإئيا،ْأقيبئنتلقاهابذ!البرحىيضبمئإجمي2ؤ!نعِتإب

8!
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مكه!كليحبه

!لاكتنيثالع!-ابخحوعة"وعن.بعفىارإالهيرنحم!يئمث!بعىإ!في

-.!ْ-.ْ.:.?-..:.عليهاإلاطلاح!،أتيحابتىافيعتال

-..ْ+-لأس؟ءب"؟.-!-ك!8.-!/8!ث)مثبام:لإيئيآلِئبوْيئ-ء*إنجسيرت\.

-تلرلخفىْ(والئَلام-ا،لعبننَهعلِمه)بحمد-يخماةالخاصىاليز*-2

المجموعة)!ص31م/22!ت)،ألطبرىصلباتأووالملوكألزسل

-!.َ(4-2الأجزا،"*ولى

للواقدى(والسلامالصلاةجمليه)مححدغزواتتاريخأوالمضازى-03

!طا!لط!!ن!علأةب!بضتجحةطيمبمانشرتوتد.-(صلأ/7.م28ْلآ!ز:،

ص!ه-لتابهشمنقحةمختصرةترجمة!ا!لإء!فلهوزنقدمبينتا

.الاعدادقيد3خرتتقيحومناكءالمديتة-اجمب

،الوافىكأثب،(ص033/نم845ت)ض!بنأ:إ.طبقا-،-!رفيبز+

لألصلاةعليه)محمدعنكثيرةماتجافبالى،تحتوىممبيرةمعموعةكلير

ةالتابيه..-لبإهـا!نحابةترجمإشدءصإيسلاع-،

الرواياتأوراباجاديثبجموطتأبضانذكرأنبتايجموبهماْ.

صحيحمثل،،،وا.لسلام-الصلاةعليهمححد.)وا!حايالأتجوالببخطنة

مادةقحتوىالكلتيمنهفان،حمنبكبناحعهومسنهدمسدم"لبخرر

ذكرهمالآنفخادشاVابصامتطم.أنهمنبالرغمنجالتاريخ.المهتمض

ذلكبطهرتالتىالتراجممحبوتحتوى.الأودباثعلمفقهياحَان

(ص63م/لأ،33؟)الأثيرلابنالغابةاصدمثلالصحانجةصياةءتتناولى

نهمعلىتساعدمادةعلى(صم/؟85ا7ْ؟2)جرلأبنكلإلاضحأبة

الصلاةغنيهأ.مختسيرةصمحعبوامتأخرونمؤلفونومئلا."لأ-اث

أوليةمصادرأىعلىاطلعقدمنهمأ!أنيبدولاومن،(!السلام

أفا.ذكرناممالهينالمؤلفوقاستخمعهاالتىكيرضىIصامة

+!قأصسنسايقةبصادرعلىاعتمبتخاليالنأفرة.Aإجمني.لأجميالْصه:

منشقحة.زوايةأنفا-مثاملابنالنبويةالسيرةبهتوصفأنيمكئ*صف

ة،
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ضئبتىاتنا.ضئإ-0.لتتممتلأ.إلى-،؟-3/ْ،509مبم.-):!ن!-في-اص!ة

"!واللاتمالصلأةعليه)فعهصبةمِحمابةفىاصطمهأنالاءاجمنلأ-اسمض

كات؟التىالم!لوماتْكا!!محقابنجمعوت.وتأفيا!!ميةا!ر!ى

نعك.فاْمنهاخارو3تغارت!طؤتة44أفذيمألئئتعوفيفايعلأتقريباعتاحة

الاصلاهيةبالطربقةمصاد؟.الىيشبكلنماومحعبا.مترابطةضةحابه

العكسرية4الملوطاتبضئهشاماكأأضناف-وقدت.).(المعتات

ولكن،ءاضىأماكنفىطبعتهفىالمفقوتالفقراتبحضووجعت

الحدفهذاعنالمسثولهوكاناذابحانجزمأنفستطيعلا

ابكفمابقصليسومناصحقابنعر.أيخاالنبرىاعثمدولثد

الأحم!اثصياغةيطولهلمأنهالىالطبرىأصيةوترجعهشامأبنعليه

-ببير!نهعدلديهفكان.الخلافْأوجهجميعيذ-لروانط،ضمننمنةقضَةإفى

فذ-لر-"الرجالمنأسنممنأولتناولتالتىالمستقلةالنصوصمن-

وقالهطرثةبنزيدانهأضونهوقالءطالبأبي:بنعلىانهبحضها

واصة-فقلىنظروبهةذكرفقداسحقابنأم!4بكرابوانهبحضهم

مرابغضمئكانوقدأصملممنأؤلهْموطالبأمصبنعلياأنمزداما

،،!م/!لا!71ْ2ت-،الزبيربنعروةهوالأوائلمنرجلأ!برى

مصدر.أئنىتر!ولماطبرىوردها2!بكتوبةمادةسوةترككلقد

إضر.

كلأ-لأن،اسحقمع!اينللنقارنةقيحامجالأالواقدىمغازىوتحتبر

الأخر،عديهااضتمدالتىتلثاعنمستقلةاسنادسلاسلعدىاعتحدمنهط

المدنيةالفتزةتتنأولكانتوانأتمالواضىاسنادسلاصلأنكط

وان،محعيرةعناصرفىمختلفةرواياتس!دابنكماتبهويطى.كمد

.يكونماipونا،قليلةتاريخيةقيمةذات-محئرتهارغم-مادتهكات

سب.تصتبر.،عدْاومع،.أحيةذىموضورمففالوحي!آلمصدرحوسفبنطا

محمدحياةظفيةع!تالنافتالمحلوماتمنثروةكتبالتىلصحابة6

.،دالسلام-الص!علبه"

.(المترب!)الا-نادطصد)*(

PC:
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مكةكلمديدفي!

الذ!--ياجمنظص،1عتىع!بئل!ايغلملائإاقيإلتط!صَالتى،محبفاطما

ممر.-.محتوجمىاور!؟ْب!ث!و!7ثبو.جمهئ!-ءا-لملإمإ!لإةصلمحثطفىجبجلإ!بعرنجوا

صئب-فىمر!تابنلذيره!لمالضابىس،بب-.ببنبيلاترجم!04ء؟0*حوافيِ

-.-:---:.ء...قلنِاب.-(ءوإ،يينلام!لإةا-يكلمِه.)!.يحصر-جيل!--بثهإبييفيلإة

؟تْاوووأصغْرولْ!لبخاوئرا.هُسلغ:جصا-لتى"ا3ي!أل!مخأ+ْ"تَثفنتئسَ"

ت-.-.وألظيرئق!بمبن؟ائال!وو3!كلن-ئوعاشظمغ!

!ت--!----س-:-.-:--!---

ققوييالمقصود)ا!لصاديى-لهذهالنقدمنالكثير-ةالنبربعلماء-لتب

وليا!ِصِبَملأ!أتتزأدولا،النبويةالأخأديمثوبصتقة-ظصنةالمفنإنجِر-(ْ

تحتبرء+كغط-فىِكتابهاتمضادرهنهعبنكنف!ص!نآةأ*-كلْلإ!موَيو

ابهثرومن،(.المصآيرتقوبمموضنَي)الموضمورمفى!هذامفيمةْمقمئعةْ

حوليات-لتابهفىفعط!كيتافى-لتبهاالتىقلكتقصيلاشالتبرأشات

8الاشملايم dell'! (slam!!مبالنتهتصحَيحالصحبةمنولس،ل

فى!ط!!ضضصهلامأنسهئرىانجتهىوقدْ.آ!ائا،إانجضمإفئِ

ايلحإءِومن.اهيةالفتبرةإحداتتطماهـمْفى-لإد)لْىاليصباتهدز3

هـتشككهنى-ثعبابالغقدأنهعامبشكليشقمونجمهجابراالذيبن

Teodorنولدكهتيودورملْاحظاتتحفيناوقد Noldekeمقالتهفى

1)!صه Die Tradition fiber das LebenMoha)فىالأسقمرارمن

.ِإلعطرفشدبة--.لامانسيأراه-منإقضبة

متفمهاُسَاسعلبئبالمؤصسةالهإمةشاخت.ءلدفيئا.اب!شتاب!.:

ة!-المجمدية.الشريحةأسوله"كتيهدفالاس!لاسلدالتيحهولاَ

كيى-يخغرتأقبل!،-تع!-of.!اي!!!دصي:

4،جافي،ظبيقفمكنإلضة--وفىإ؟والعراعأ!هعخىه!نئث00الزأث

++ت.!-ت----َء+َ.-،؟-بر-خ،هـ..:4:"ض."---،

.Cf,5.017!كل!خع!ipleles)؟( alsoالاليم!ة8بهي/4!+وربعهـخ4مهـفي

enر!ةللأ!!.* inمعع!لح!ئكل!نعه--.--

ء4.ة
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-.+!-+-!تفنية

---:ةْ؟ْ".-2-س-!ْكتابهتجيإلخالمهيم!عف!3حموبهذتسممر-

تت!ماكذلكأنقا-لينشتفق.ب!رغبم،الضهيالتزاتاثعاش-(-علىلجزء)4-

فىقنَ،.المؤضؤجمة-الأحَأديثهبحضىأن-هنماكيبببو-ادْ،الث!رغصاَ!خى

وما.-هوتاريخىفومابينفصليمكننا-منمابقمو-التاريخىألمجاله-

المؤرضينأفضلفان-الخاصةالحالاتبضىباستئنا++لثعريحى

خاحهتضسكيلفىالموضبموعةالأحاديمثمِذهلكزلأليعمدواإلأوائل

التعاملعند،:بقولهذلكعنكاح!4بولافيانتسويصبر.)؟(يها

هناكيكونعندمادائباحفرعلىيكونأنالمرءعلىيجب،الحديثمع

احيانايبلصالذىالمظهريضللهأنيسمحولا،واضححزبىتحيزحتماد3

.21(،يريئا

المؤريخهاتجاماتالحديثادارسلجردأنفبحد5طدأية-وعلى

-عنيتجأوذان-ماحدالى-ْمقمورهفىيصبح-،ومصادرممالقدامى

نجتائجمقويكون،بطقييصو!هالبياناتويد3المحتكل-التِحريف

الماتباقىقبول(وغيرهاالموضوعةالأحابيث)المتحيزةالمإدةصفة

التىالقضايامن!ثيرافاناذلكالىبلاضافة"عامبشكلالصحيحة

إلمصادرفىالموجودبالانحيازتتأثرلنالشرينالقرنمنتصفمؤرختهم-

اجابةعلىالصمولطفىكبيرةصربةهناكتكونهلنلهظ،القديمة0

احابات-الىللوصولي.قليلةصعوياتيواجهأن-ولابد-أمامهوضبح

.المصادرمنأشلنه-عن

المتحيز+التشكيل!"أسماليبأيسطمنأنملاغةجبكذللث

.أتيجب؟لهذا.صغارجيةهلأةصاِلالمحركابتاوابوافععزومو(الوضبم!*إو

النحنفىحاضراالمحلنةوالدوافعالخارجيةالأفطليبيننالتمييزيكون

كلثاةويهترماايوأفعأهلولصييقاؤ..صبيعصنضه8-نجإلِفاعل!ائما

ثة-يكلنه.وفىهطصينةاعما!همَحوي!-يقيؤعونقيتما،كلنلىيح

صث.تاريخمثل،.:ضيقةحدود--ومْىالأحدأثبعفنصلطقليلاالحَلالْه

رو!فهةحمه---...-إ--ش--.س-ء-)3--

"!!*ث!!5هعلأجنه!8ف!بزص-ء--.ج-5-4قي--

*005)
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!قىمكةمِ!مه

الحميبتاناحهيِنكبرل!"اثالسبيلفحلى.2خر!طثبالنسمبة

.؟بقبيبئاثْعنهدتىضانالخنيقةاغتيلاقبلَاذينةتركتتكألئمة

منادرلهاأئيبمحنى)مسعل!لهأومممولهغرأوهمتيولثوافعهألكونأنأف!

.ءواسعنقاشىفموضر3،(صشةكانتالوقتذللظفى"في

المعلنةالدوافعاعتبار.منيسقطأنالحديتالمؤرخعلفان؟لهذا

الننطمنيعرفهماضوءعلى،لالدرأفعمنيراهماويستنتمجصا!رهفى+

.الرجاللتصرفماتالحام

بحدمافترةفىالأمميةيةlكفىوالدافعالفحلبينالتحييزهذا

عليه)صحياةفىاميةالفترةعلىينطبتىأيضاومنه،الهجرة

ماردخكانوان.الاسلاممبلما!رفىوكذلك!واليمنلامالصتلاة0

وضحا!تمألائحا3-،مئادوكانواضح-غيردائماالهجرةقبل.ما-.-فتؤة

لجى:بماشبيفاللاحدلثالضلىالقسلم!نلْورنجما--لان-+-ْاكاحداث-

يمكنولا،(ص)انفعلهذاولنسمبالفعلقام(1)اولننسمه،الفاعل

يتفقانهلا؟مولاالدافغانهنانماذام(م)أو(ل-ادافعهيكوقأن

طبيحةمعيتفقمذالأن،نْأهو.دافعهيكونأنلأيدلهذا.ءطبيعتهمع

-.شضمه!طبيغةمعبالتالى.ألمتشة."-أففاله

،والسلامالصلاةعليه)محمدسيرةخلفيةتناولتفحنسا،لهذا

عامةبصفة"الثزات0-قىؤردقبؤل"تافنبن،كان،خيات+فىاممِة-والفترة

وصدفيدكصظدكاناذا-الامكال!بقمشحموالتضحيحآلضنايةفبمؤلكئئ

هناد-لاناذاالاأنجمالاأرفضهاولا،مثحيزتشكيل"موضوعةأخبارْ.

اكلات-الأنفشابثصنودلا-يعكن.،ان!لصنبيرثحلى:-ضىتنا!قَ

تأيفمثحقيمانبسبما-افيءيكج!usفعغنمعضى.انجتلاتج!اومن:جعل!ةبهري!ص

.-بالأنجسعب!ملاونحن-كناواذا6لجاقا،االمجهإلبدسلهضى

فهنتصورأنالنريبمنصل"ثلاثةأولجيليئأجدادناعنشيئانعرف

لحشةالجاثمميعرلوق-لبيراامتصابأصلانهم!تمونبهانواابةعضاب!مي

أسى.ككجوقضتومه؟خ!رةصتيلو..-ث!إضهروجل!بالى-"
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!John Van-تنعثرْنج!سةفيهاقْيضالحاضشةخئصمبىغمئ

دقيىعالم41اظباعا!ىضدابنفا"ق،مق.!لك،9،ؤحثر)1،اج!ه

فيطلنثقةأهلفهولهذأ،الخلافْنقط-لصعوبةمم!ردالأتشاب.،فى

التازيخيةوالماتالأفسابأما.+مؤفئقضنرزمنحتىانسابمنذ-دره

صعوباتمنا!أقكا5+كعربحنرتؤخذأنفيببالاسلا!علىالسابقة

الانتسابئظام)ألأموسالنظاملبقايانطرا،المدنيةللفترةبالنسيةخاصة

لألم!!نل!لهأ3!ابى(للأم

الماتطلأقة!تجدلجةنظرةيتضننضرحْناهاكىالمنهجهدا

الوكتص3لقزةدغا!1منكانولقد،الكريمبالقرانالتقليديةالتاريخية

.ميشكفلا،اميةللدَرةالأشاضىمو*المصدرالقر2نأنسالتأ-ليد

صرب!استيب.نااذا،القرآتولبهن،.النتبرةلهذهمعاصرن2التر.ابئ

النزود،تاريخحسببترتيبه)فيهالمختلفةللاجزاءالزمنيآلترتيبتحهيد

ومثجبامفرقانزلالقرآنلأن،بذلكالمتعلقةالنتائجمن-لثيروضوحوعمع

y،!محمدلحياةالكماطةالصورةلنايحطىلافهول!د!هك!!ء

اهية.الفترةفىوالمسلمئ(والسلامالصلاةعليه)

افترضواأنهمهوفحلاالفربيينمن!محمهصيرةممتابفحلهوما

النبوية.السيرةفىوردتكمااميةالنترةلصورةالعريضةالصوروصحة

ومن.الامكانبقدرالقرأنيةالمادةفيهجمغلون-لاطارواستخدموما

كليك!لالأ!ئىالتقليديةوالرواياتالقرأناعتبارهوايافضلالمنهج

أصاسايقدمالقرأنجهكانواذا.الفترةمنهتار-صياغةفىالأخرمنهحا

مكةفيحدثتاقىالتغييراتمنالضخةللجموعةالفكرىالطنب

الاقتصاديةالجوانباعتبارنافىضعكهأضاجبأتالا،و-لها

أنهأردناIIIبل،متوازفةصورةأردنااذا-والسياسيةوألاجتماعية

..سليعافهماقسهالفكرىالبانب!م

ومن!ا-رجياأ!-ثور،النطريةالناصيةمنالقكرملىايبمكلقد

.ءالاسلاعقبلما!.لثر"لاال!طبيقعندمروعضيريىممثللاهأنسشرى

مم!ىم!.،ت-!ب!-.ك!8.".+-ا---)8،

لأ؟
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مكةجعبد!كل

إلذتأولثكمنبايتراثالتصاقاأقلافنبمأجميانايبموقد،الحقيقةبرفي

بيصيفة.التقليديةالبرواياتفيشكاكثرابنظبريةالناحبةفييبتبرون"

قبول!وجمديمالمعلنةوالذَواقبمالعابةالأخداثبيقالتبييزمبدأفآن،قيضبما

المستقلةالدقيقةا!زاعمة-نتآئحمعتطابَقاف!الاا!وافععنيقال!ط

حالةفىكماالترا.ثرواياتتفاصيلمنكثيررضْالىيؤِدى-نلأخداث

مثلاة.الحبمعةافيتابرةفيأشتبنا

jiالمتنناحيةمناميةالمرحلةفىالنبويةيثalVاتناولناولقد

فىاما.كبيراامتماماالرواةسلسلةأوالاسنادنصولم،*المحعوى

ومدىالحديثتقييمعلىتساعدالاسناددراسةفان؟المدنيةآلمرحلة

،الهجرةقبلمالترةفىأما،تقدهـاتجام!تهعلىتساعدكماستوقيته

والبراوى،)عقيمةذاتنتائجالىتؤدىأنهايبلرلاالاسناددراسةكاق

تناولناوقد،الزبيرينسوةموالدراسةرواياتهتستحقالذلىلالؤخيد

(ؤ)الملحقفى،اتجَاهاتهْت!

وممحو8الهكيه8!ر-فىالاسص9هميةييئالصيثهـبالبئاهدم!ئلم،ء(

.ا--3.-ءَ-(:ة-الئزنجم-.أككفة

مؤ!
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-،الأودسالثمنَل

العريةالغعية

نصصأنيمكندا،متاحةأصبحتالتىالتاريخيةالمإدةوجودمع

).عليهمحمدلحياةالعربيةالخِلفيةلوصفالكتابهذامنجزهاالأقلعر

.جذبهرمحِددهدفلهالفصلهذافان،هذاوعلى.(والسلامالصلاة

لشيرتهصحيحفهمعلتساعدالتىالخلفيةهنهسطتأهمألىالافتباه

ته.والجازا

المستت!رقيقأعمالعلى-كبيرةصرجةالى-الفصلهذاويعتحد

مدينوننحنلمنكاملاشكراضمأقالمستحي!منلهذا،الآخرينوالرحالة

.،!كيروننهم)لهِم

منها.مؤيهمفامافاتءالعرييةالبزسةشبهعننتحمث-لناْاذا

وبادية-الجازأرضعليهيطلئالنى-والمهينةبحكةا!يطالجزء

51،لهاالمجاورةب

احتصاديةاياصش-1

الجزيرةصصنبة-للمةسطععند8صالنرفمنالىجعبا!رباأود

!ياةاق!تصادياتعنالحهيتفانلهذا،والبدورالصحرا+هوالويية

نجلاقاحصراالصبحرا+تلصههلم.الواقعوفى.مف!يتبدايةنقطةالصحرا.

ئا6محمهج
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ممب!!م!مكه

مداومع،،والسلامالصبلاةعديه)محهعنهالتوحيدمفهو!نضو+فى

فقد.ذلكومع.-لكلالاسلامطاهرةمىالأولالعورللصحرا.كان!قد

الأصحعلي(و،الصحراءمنبحرفىكجزيرليئوالمهينةمكلةكانت

يسكنهطوكانبالبدووثيقهاقتصاديةصلاتلهماوكان،سهوبكمناطق

مئأسلافهماكتسبهاالتىالحاداتمنبكثبجتفطونلازالواللبدةأضاد

بضيالصحرا+نو!انمن.مفرلالتا،الصراهفىالحياة

هالاهتمام

سهوبوفى،الابروبانذات،ايانحامترب!ةعلىالب!وححاةتحتمد

ممىيتلاالأرضمنانواععمةن!يزأنيمكنناالعربيةالبزرةضبه

رمليه،قاحدهالصيففىتكونالتىالأراضىتلكهوالأول،نوعانإلا

يسميهالذىالض!ومو-الأمطارسقو!ب!،الشتاءفىولكنها

هالوديانفىوخاصةالمذاقحلوأخضربنباتيكت!ى-)+(الربيعالحرب

المعحرةإلأشجمارفيهاتنموالتىالمناطقمناكثم..بلايلجنةيجطهامما

هذانويفسر.الرانحةعطرىأكلبها-طبيسبشكل-والشجيرات

الأطارسموروفبمجرد،الهبرةحماةالىالحاجهالأرفيمنالنوعان

النعمنالتىالأرضتصبح،(ماحدالىمنمطمةغيرأنهامنبالرغم)

ويخ!فىالمرعىهذانم!محلعنمحاولكن،للابلمرعه!هrالأولى

الن!ممنالتىايارضالىينتقلواأنالبمىعلىضبح+الصيفلجغول

علىالأرضمنالأولهالنورمفىيكونونعنساا!بلصويحتمد،ابثانى

فهنا!الثافهالنعفىيكؤنونهعنشاأما،والططمالئ!رابصالابل

للاسشفروتستخعمما+لئرالابللثربعادةتستخمموان.كانت.،أبار

بالاضافةَ،للبدوىالرئيسيةالوجبةهواللبنيحتبرالحالتيههوفى.الاَدمى

الحينفياللحميأكلانهكما.الوأطتمنعليهيصلالنىالت!رالى

.والن!ا+الأغنيا+كلمقصوراقىفانتفبمالحبوبأما،والأض

برىولا،بالسضا*عولةالأراصعلىما!الىالبموئويتمه

ثافلة،علىوات.إوعلىبلاغاؤةكاتتسواء،بريمهَأية-السرقةفى

.،ور؟فهالدمرللاضكل!الأورجعنلترام!المع!وربال!صي)*(
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أثتهشقثالتىالمنأوشاتسالأش!اهاتلموعاتالبموىبهانسلأ

اغنيالىطجاونماتلبأوالتبرلألزراعكاقفت،تالسطوعمليات

قواقدصولظنيرقطىنكلوأرضهممساكنهملححايهالصراويةألقبائل

منمتيربالنسنبةتمتلالأمرالهنةوكانت،لهميذفحونهمال!مفابلىفى

يمتمثعأنالبعىمصورفىككومكذا،للعخلمنتظحامصمراالبمو

..الضرمنتبتببضى

وبضبىالواحاتميزراعهضاككانتتهعناالتىالمنطقةرفي

موفيِالواصطتالأ-صىالمصرلو!ن،الجبالىفىألمرتفسةالمنماطق

متلالببليهالمظطقفىالهامالمصولىالحبوبكانتحينفي،التر

مححدزطنلى(بادينها-فيماعرفتاش)يثربو-لانت.الطائف

منعمدهنادوكان.ومزدهرةكبيرةواحة(والسلامالصلاةعليه)

علىفكةفى-الطلكانبينما،خيبرمثلاليهودلةالرراعيةالمشصرات

جبضيقهوهذه،تماماممصتحيلة4هناالزراعةكانتاذ،تماماال!س

ظاق!فيتخللا.كانتوان-الينوكانت.دائمانتذكرهاأن

الركلهوساثلفيهاتستخعضبازراعيابلدا-الحالىاهتمامنا

الأصدىالموطنانجهاالآنالمعتقدومن4الزمانقديممن.الاصطناس

،.)1،،صفصل.طنمهأولى"و،المنشأبلد،الأقلعدىأول!لساميين

الكثي!ضمنقهالأسلامقبلما-ش-فترةالحربىالتراثأنالمؤ-لدومن

بلارضقالصلةمنهأنشدولا.الجنوبفىالض!بةالأرضذكرياتمن

الصلاةعليه)مححدزمانفىالعربيةالثقافةفىساهمتقدالضبة

حتىمؤ-لدةنتاثجأىالىالتأثيرمذادراسةتؤدلمولكن،،والسلام

.81ن

وموطنة(والسلامالصلاةعليه)محدرأصمسق!8مكةكانت

نون،كان،.وقدقا-لمةسخوروسمطعفيتجاريةمديتة،قرنلنصف

!نهحيث،ال!رامالمنعةأو،الحرموصدنتيجةتبارى-لمركزم!

الضراكيهًالظروفكانت-لما،تحرشأئمنأمنيناليهايأصقإلناص

.ك!ء!كمهن!هع!!ن!!حةح!ث!071)91

،"
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مبعحم!!4

ومغالئس!بمالمااليمئمنالطرقملتعيفيتقعكانتفقد،صا!افىأيضا

دعالبمطب!نىلديولىمبهإبىياَدورالبصرن3لهَذا،أفتراقَآلأآلخبثصتة

كانَاملوَربما.الأربحهالمعمورةأركانمنالقوافلمعتأتىْكاثتالتى

وأالستورد*فىرونواولمتجزئةونجاروسطا+مجردالبدالةقيحمكة

جميالسابالقرننهايةفىولكنبم،لتقوافلا!لنظمينالصلضخاب3

طريقبرهويرالشاهـ،السمنينالتيارةمطمفىلمخكؤنكانواالمملاثئ

والبخوراللبأنوكذلكالغربالىالهنديةالترتبضمانعبهتمركانتطم

،محة.فى-التجارةتنافسالطائفوبهافت.الربيةالجؤلرةشبهجنوبيق

ء-.الأتوى!وكان-مكةموقفأنالواضحمن.وفى

ماليا،مركزاكانتنقد،-تجارىبركزمنْمجردأكرمكة-فانت

لامانىمت!بالتماصيرأكيدعلم!كلىالدارصنمنأحداأنيبعوءولا

بأسلادرجةعلىماليةعحلياتأنالواضحمنولكن،ز\(هع!صآ

عليه)محمدزمانفىمكةزعماءن3و؟مكةفىتتم،لتقيد-لانتمنلها

،المالشئونادارةفىمهرة،شى+كلقبلمالرجال(والسبلامالصلاة

الىعمنمن!اموالهممربحلاستشارمجالبأىمهتمئو-لانوادهاء؟خوى

الماليةالشبكةفىوقحواالذينو!عمكةأهليكنولم،دمشقأو.غزة

بها.اخحيطةالقبائلرجالكبارمنكثيرأضاولكئ،فسجوهاالتى

علىمالىاقتصا!ىصفىبلالصعرا.جوفيالترأنيظهرلمسهكذا

التشيد.منجماليةحوجة

وانتثسارهالجازفىجديددين!وركانمل،أخرلىنقطةبقيت

ارتبا!لهأفريتيارشحالوالشامفاوصالىانتقالهثمالعرببينذلكبحد

فىالمتزايدال!افانالاجاباتْاحدىتقول؟-لبيراقتصا!ىتغيرب!

فىالعربدفعالذىالدافع-لان!ممناليهأكىوماالعربيةألبادية

+الاقتصادىالتخيرصممألةمؤقتةوضفةجانباالآنلندع،الضزوطريق

ئىتلمورأ!حلبىثعلىبهيوثتى!ليلمنلاليسنبأنهباثعولهءمختفى

عنصتمحنافقد،!حتطةفيهاالحياةو!لافتءللبلايةالمناخيةالطرولى

.-(المؤلد)-بعلماوما135/؟23صعحة،!لا!لأ:ا!كلر)؟(

of
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بمد.خدضة-الثىالتزيثمنعاحوا(-والسلاما!لاةعليه)لمحمدأتباع

غثنمؤما،ا!ضاه.-التىْحماةلىrالرييةْ--اليزوةشبهخارج!فلامة

كالوا-فاأصؤأ.الىيوثوالملالبصرأنموبهضك!غرالذى-الحاموالانطباع

الرلدمتافغنظراكانوامماأفضلذاروابالعكسبل+-قبل.منعليه

الهجرةم!،ذلكبعدثبم.مكةفىالمتزالدللرخاهخمي!عليهاص!لوأ

موارهـْعلئالفمضطأنشنثلا!القتؤحفترةفئالصبَيةالجريوةْصنبهمن

ثبل.فىعنقلقدالططم

أغلب!وكانائحباز-،فىصغيرةصليةصناعاتمناكو-لانت

-منثحاتعنصععناقد3-لناوانه+الممقوسكانالبلواحتياجاتلخمعة

+علي!)!حمد-صَياةمنطو.حيثمنومق-8الطانفعئتصدركانثجلدلة

كاملظرسهاتجعلناالتىالأصيةورليس،والسلامالصلاة

مستقل.

اقيةايميلسة-2

التجادلىامجتحمذادإضلالسلطةأجلمئدائمصراعمنافي-كاق

مرفبطةالصراعهذافىاطتشركةالسياسيةا!موعاتوكانجت.مكةفى

وكذلثه؟مكةقوافليهاشالتىالعربيةامبائلمعبحلاقاتجمورها

أسواقها.الىالبضافعتنقلالقوافلهفهكانتالتىالطمىالقوىمع

عليه)محمدالأننطراومن،-لبيرةدرجةالىهتدالأمورتنجى

فمن،كبيرحدالىدولةرجلالبدايةمنذ-لان(والسلامالصلاة

الأقل.علىالأساسيةالنقطثراسةالضرورى

كلضجفىال!يعيةامج!ىبكلى،1)

وانحزازآ-الأصرعنالمعلومْا!منامترالمصماكر-ْالحربحهلحطَى

قرستي.داخلوالتحالفاتاهبلية

ير.53
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سصه!ءمكه

الأسطورياليانيعلىالتيهيه.فىالنقاد-النيريييئبضيبالغوق!

كانتاذاعامنشهم!فيههبائنيبضبكلور-لزوا،الضصيت

تبسعي!مجردأمضمِقيهفيأفرادا"المص!ابرضهفيةإبذبهورةالضمضبياتلا

ذنجر-يخيعبا6لثرتاريخيةضائقتجناككَاشآوربحا.للقباجملى

،هن!الصحبألموضر3بذانلحسنأنفحتزملأو!ننا،المتطرفابخقدبذا

لناتبئالضصىهت.أن!هَوصايامةالحقيقةصانتباصنايولانه"ذإ

محمدزمانفىوالبتمطثربينَالأصرالتلاقاتغركقريشكائت-ليت

حدصفدالموض!3جوانببحضتكونوربما،(والسلامالصلاةعليه.)

بيقالحداءشل.بصدفيحاوقعتالتىللاحداثنتيبةتيلفيها.

العلاقاتشرروماعلىأثرقدربما!يبهونالذىواثعويينإلمجإسيئ

بصعة-الصورةفينثقأنقستطيعوم!ننا.أسِةوبنىهاشمبخييخة

:----.-.-.،.عأمة

نجرهغْلفترة.قبيلةحكمتهاأنفيد5جداقديمةمكةو!سية

عبدبنبكلربنوبها)رتبطالتىصاعةقبيلةالىأمرهاانتقل،طو!لة

كانهربماالتىالامتبزاتببضىالقديمةالأسرواحتفطت،كنانةبنعناة

صوفه.بنييدفىطلتالتى،ط!8الاجازةمثلمقعسةسمة!ا

اسش!دالنىقصالىوجلفاثهاخزاعةمنالسلطةانتقلتثي"ط!كباكه

منأضجائتب،-دفىؤض!اعهممنانهبنىمنخلفا+منمنهانبطقىعيفة

وغيرْهتقركةالؤقنت0ذ!هصتى--لانتالتىألمختنفةقريت!ىلجماعاتموخي!

!صل!هْءمخيممجردكانفأنب"-المؤ!نسقصىكأنير:ب!ا.مؤثرة

:ة.-!.."-!.-.-.5()الحرم

الذينأولنك)اببطاحقبريثسبيقميزالذىهوقضىكانربمامحدلك

ي!شونالذينوهم)الطوامروقريئس،فبا!ثرةاممبة!ولحئون

نأالطبيىومن،موصدالتمييزهذاانشكولا،(الضواصغى

مكلة.بناءبدايةفىاياصيا+ضصافىالرجلالىيردأنهغترنجي

قريئس31كحبءالبظيمصهصلالةبرفيللث.بحعبباقصىبملالة!تئتص

!-...،-...،!-..78ص+8-هطم!يابرة(Mز

.ء*؟
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ط!كعهْ.ط!ية

لقائعتينطبتأاثمطصنيكْأغفيألصغبةفىالمجول00.ويبينشالبطاح

ر-؟!!---ةصء..-"--4--..د!..---.للحيولى

فنَئانبطاء-،لزبثىنصمِحل!نق!يعات-أبهثرَهنا!كانتوت

طئلةتحم!تالزمنمعولكن،زعامتهفىقصياالعارعبدخلفالبع!ية

!ابزجمامهالدارجمبد.عاتلةشسعبدابنهفىممثلهمنافعبدابن

بناباعيداليانضموآ4متطديينمصمكَريناذمكةنعستت3!ومكذا.أضأدهْ

الدارعبهبنيالى)نحا!يينما4فهربنوآلطرثوتيمزمرةوبنوأشهَبنو

بنعامبربنىانهياِتالروأذكرتيينط.وعدنىوجمحوسهممخزومتبأئل

بنويرعرفيت.الفريقيناعتزلَاِ،الظوامرِقريثيمنوقطومخاربتؤى

كإلأحِلاف..ءببهمبرمغالدطِدعبدبنووعرف4بالمطيبيقوأحلافمممنافعبه

طثيةانقب!بتافق!،العإئلية-ال!و!تماماتتبعبمَلناتالتطإل!فيللأط!

.+مدمف.4(!هـغبدأحل!ر-الزىعبدبواجهةفىالدارعبد.،فرضئ.المو.ضى

.بأن.القودضدجةوضي)..منعزوم.مواصة3ىفيمرةباقيكانكعا

إلنلإف!دكاب(يدفيباحمدثتإلتيللا!اثالمبربرملإالأصريةا!لات

يمقيضامااحتفظَوسكحلاذالتوصلأمكنومن،قتالالى!ؤحى

أعلئ.بينب-لبلإةتْ،!رجةالىالاسعيةالامتيازاتببضالدارعبدبنو

المكاسبجعمنالطرفانتضتىوت،السلطةأسبابمنافعبدبنو

اذا.سمحميببمالتىالخساثروحجم،اتفقااذاعليهاسيصلونالتى

.،.اض!ا.

.ضيدوَليس"!لفا.اظيبينلحلفتطويرا.المولىحلفيصتبرت"-

أى.-انهإلمسعودى،يقولهو4فع!امح!-ليتانىاليهينظر-لمالظلم4

لهديخهاستردادعلىيمنىلمساعمةمجاولةنتيبةكان-هالضولصلف

ع!ضائر!الحلففىالمداركون,-لان،بمبنىمنوائلبنجمند.الحاص

المطيبيقد،+(-فهربنالهارثوربناوتيموزمرءوأسدوالمطلبهأصم

نو!لبيننضبْ-الخلافئم.نوفكْوبنى!ئسىعبدبنىطوثه

ةْطقربمةهن!من56الالخكا+ص2طتحىخا)ء(ْ

+.7"85-0مغممفي.ءأ"(-
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.مكدةبعمد.!تي

رمبا،هاثمبنعبهِاطلميالمطلم!بنوءسانههاضبمبناجملم!وحكبه

عنغنىقيجمدتهمالتىالمرجةالىونوفلشسىعيدينىقوةشت

كانتالذين،والمطليماشمبنورحبحينفى5(المطيبي)لحفائهم

9-؟!"-ي5ْلمحمحلفل!يو!3.ه*ضمحلإ-ا!قي.ته!تجع

والمطننلاماشبمبنيدعوةعنْاسحقابنرواحا.التىالروايةوتؤ!ا

نزاحقام،فعاويةخلافةرص.التفسيرمذاالفضولحلف-الةلكبصه

صلهعدىبن!الحسيئوبئَةعاويمخىIابنوهوالوليدالمدينةوالىس

ؤ!لهالحسينواعثرض،لصالحهالحلاتارلحد-طذا8!وائىأصَلاكهايحفي

Iالزنجبزبناللهعبدمنبالمساعدةعروضانتلقى،ال!ول.!لفيلطألىه.ن

ينطخولغ،،):تيمعشانبنوعبد-الرحمن،زعرة)والممور(أصه)

الذين؟الرجادكانحيث،تيححلفباععيا.التهديدضامرابهةالوليه

أط-3يبئضي.الترتيملاعلىوتهيونرمزشرأسدماضيبنىبقذكوناصي

،الملعةبثبضا-لغليتبينحواهـداردد،.لاحقؤمنرفى.يتراجعن01الا

كاكالةاع!ىءأن"نوهلعنىهنورجه،-!سنعبه(لى-لعحهينىمن)

مَدكانتاانمذأ4بحيدز!نمنذ-الحلفتخرجتا-.منتكان!االعضبجمه

.-،-:-!--ءإصلافيهدخلتا

الواضخمن-لان،(والنلامالصلاةعليهأهحم!.!لةزمان/وخى

أنهالصعبمنومن4السياسيةالاتجاماتمىتنير)تءئتت)ثه

التغيراتهذ.كافتممىأىاد-التاليةالمرأحلفىالأخلعل-فقول

الذىوالموقف!ةئتائجهمنكانتأ!ض!"الىالاسلامتأئيرمحةبحيمة

يلى:فيممايتلضىأوه.

بنئ-3وباضافةْاشدبنىبدصنالقد-لم-الفضبر&.ب!لفتحىأ0ا!موعة،،

،الاسلامفئالصاببنعرلجضلماعحغةالتغير0لفايكونوت،عمى

-تجمييعبد.بيهللتخافينتمِجة.يكونأنالأقيبالاصتبارومن

ديتيعمىبنصبىنثسبالذىالمريرلنعها+.وذلك،-وأفب!وعةُ

إقبنا6:ووكايئ..اتجتصصاهـلةينلا.ءصامل.كانتوبالطبعءضسسعبد

إلمإقبم!.بفه-إلواضح.و.أت،!نمنأصياب!ى-للبموعةبالمبعوعة
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المعوعة*.المجموعة،-

عبدثص

الريي!!صية

المجموعة8

مضلم

ا!ي

kرhز

لوكل

تيم

قي!العدد

عدى

اس!
JIHعبه

بسبمي!لانآن!ذلل!ضكولا"وثيقةكانت%والمجموعةضسىعبدبنى

اياحلافمجموعةضىبالمجمو!فا2،المشتركةالتجاريةا!ماالح

عدى.بنى!دونالقديعة

عى:للعث!انرثمقسيم5هلىاالتراضقؤ!التىالرفيسيةالأد،

-وبالمجموعتينمنلجرشوةفىالمشر!فيجيتىزعط.-لان-لأ

رامااذ،فيهمشكودهذاأسوحتى،(ماشمبنىمن)الحباسلاستثناء

زاروىوقد،)م!مصاذزيتهلا-لساببحدفياأضيفقداصطبكون

لاحياوعن.المعركةمنانسحبواقدطالبأ،صبنلجابىعثسيرةافواد

ز؟كما،المعركةهذ.!ىيشتركوالمعبىوبنىزمرةبنىأنلرىأخرى

قليلين.(1)المجموعةاعضاءمنفيهاالمشاركون

مفهوالصلامالصلاةعبيةالرسولعمالمباستووِليشرفهمجد1ى1لكالا)*(

كها،الرصولعم؟ينآوه!ا!ثركينصفوفكلي!رمعر!كلالعباص؟بيهمششوا!

منبدويومالمسلميننهى!ارررسول%الصحعحالصيثكلنج!

الملضهابنهاووعبدمنهممحملمانرقي!نه!حربذل!بعداصلامه1علن6نهكما.عمهكل

اسلامهيكتمسل!اكانالعباص%روىلتحا.وهنه.(ْالمتوجم)-الأمةحبو

المرأنجع()-1عدائهمصدىللسلعنينايكون

57

http://www.al-maktabeh.com



طممرث
أ-مما(.نص

عا!يلحدثمحر-

تم!ل!

(+ْ/صْع!فة)د!يمة(نعة)زسبحصرصمة
اثي!.-،أ

مز+صىمحدىلمزرص!صص

نجبهتنل!أ(!،خ!.-.!.-.....

لم-يص!كلإبصح

صضوما!سل
َ...-

شى8صز

فضس.

بهل!

!حر

AOا

طف.محة

A

لد!محى

أ!

،01.

لثحْ!لحدوبن!فبمامحك

لشىجمد

إسد

قمطك.

الحدت
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الوية.الحلية-

بن!..طفي!فيبإضبم.ينيئبقالجة:انجا+جببمإ-.نجيابةِينكان-2

.فتااوشهسبربماومف،ْمخزوسأضاممذ!ز-لط..واسهكلَشئل

ماضم.بنىمن-لانتامهلأنعنسيرتهغالبضد"خزوس

بحدجرأرمم،واَلسلَأمالصنلاةعليَهةْمحمهطلحبالذينكائه--3

تنحد2َمنهموليسةونوتجلؤعامززخر:بنىمىالطائفمنغودتة

.لم،1%)المجمؤعة

"أعض!الحبشةالىيهاجروألماقر-اتل!-الذينالمسكلمون"3بهان-،.-لى

كاص!:)!عالتينباثضاءوبمدىوتيمرزهزةوالمطلبَهاضمبنئطفش

عْوْثنْسيزها-لافىلوضئهعزاحاضيفةسلهاؤضْة،،عاذيةْ!حرؤفهئا

:--.مؤكد

!مفى.الأموراولرت(ب"

منتبحوموالملاعهمكةفىالوحيدالحكومىالتنطيميكونيكاد

لهبىليببمفِق!ْايخمتشارياابجليبىِْفذاؤكانةوزعما!اةْالحشتائر-ضيوفي

آلتصيمْإ،بصْيةبرته!كيرهاعنمْستقَل!عثمبيرةك!ر-بانته*تنفيذيةصبلطة

فقطت:مىالملايصكرعاالنتىالمؤئرةالقرأرات!لانت،الذا.رهااب.فى

61مليأت:ْععللتعاملوسائلهناكْبالطبعَوكانت.بالاجماعتصمرألتى

محارسةةميفيةمثالأوالمطلبهاشنملبنىالحتنماترمقاطعةؤتحتببر،المتمبىدة

والاجتمابكى،-الاقتصبادىالميظ

توحيدعدىوزعمانهاشيونهاقعرةفىمكةقوةمن-لبيرجز+يكمن

تشويةوثعتبر.المب!ورملصالحالثائريةالمنافساتواضطف-فكرمم

-.في-لما،ذلك-علىالأمثلةأحدوالمطيبينالأحلافببفشبالنى"لنزاء

المبلى"مذاوبجانب.2ضمئالابمرهزي!ةبحهللتتلامبهةأعهاد

الحشلافرشيوخنجيبنضقداجتماعاحههناد--لانتأنهضبكلا،(ا*)المركزى

طالب.أبوجمععنمما.حلثكما،الأمورلمناقئسةالضرورةعندألمشقلبما

9ة

http://www.al-maktabeh.com



محس!ا!+ئكه

لَئخئهمأ!لطمة-وبنتئبحيإسهاكلبَغ

+-8-،و!لسن!ءالعتلا:

علبهأض!ةكتى.خنابهعبئْالمؤآقف!

النىءمثلِابنها،والوكلاثفا!امبضيا!ا!رذكرتِكذلك

ا،.الشمسيةالسنةمعليتوأفققرىضهرفييزادمتىتغريرحقوهو)

اطعا6)برالرفاثة،للجيحوتوفيرهاالمأ+مواردعلى"الاشراف)والستاية

ويكاد+(يحملةمنتحينأوالحربفىالطمصل)واللواه،الجيح

الاغريقفبمهكماأوالأننطالذىبالمحنيمصلية-ادالرةيكونانذلثه

بضمه!وكان+ياصحا!اإشيازاتتحتبرا!امضهوكانت..والر!مان

-لات.،للسظفةفبالن!ببة،"المال0الهمعفرعةيخط!،أص!طيفاالأقلعل

لامانيازمزم"ما+استخداممقابلفىمبلغايدفحأنالحاجعلى

كافتعتنوعةضراضلاعنسمحناكما،،65ءمكةء!!صمحةمأ

ء!واضحكيرجمحهاأسلوب-لانران،والتجارالحجاجمننببي

باعلينازلاكانالجرممىقحطانينجرهمأنهةوالنهايةالبدايةفيكتيرابننكر)ء(

بهمومق!عرمنهماوكلم!،سقبنومهنازلاتطوراءسيدإلسهدعو!ن+..مكة

تجل!ف!وكلاق+(كضريية!المق!عهفا.ممثرمخهياخة،ء)!كةالى!قافىا

لححكمخزاعةرقض!ىسبباوعيوماالتصرلهاتهذه-كانتكما،السنيئ!مئاتض

مكة.عنأحلوهمحتىوقاتلومم-عليهمفتمالأتلمكة.ث!هم

يت!ثرفهم!مو!علهاواللواء6فىالرهادالسقا!ةتولىمنأولكانقحطانفم

قمىزمانبى!ز3-لامنمكئ-ثلمالسقايةماأ.نريتهمنبعدهمنيحملهامنبها

صي!الطرثمبئعحو!بطيل-لأتهـالصعمالحملاةعليهالرصويهمولد!بلماالىبعد-ولا

خزاعة+؟ما"مزيمتمنم!كلعندمازمزم!موبرم!

تيءصماتطوال-حفرهاالذىالمطلبعبهالىزحزمصفراعادةبعباليماملأوحلف!

لأخبمنقاستداته:الح!نينَبحضىفي،ملق"تاملقثممدةطالمب؟بىابتاليىصارىْ

قىْالحجمذييةي!علق!ماطالباأيوو؟نتهاالأ!الموصماليكلق"عش،العبا!نْ

-!أ!لضنئ:رلبسلأخبطلهيءطاب!"يى،معيض4المشل!عا3.كانطما.مامه"َ

،.-بمان.:-.بحت:الدبلىلهفقال+ماله!حيع.؟عطهالمقبل3الحاالىالفاْ.أكماعثسلرهعة

بيمعمكنلم81خرألعامجأةلهلما+"ثمضال+كطهالىيلأالص!تتر4!عطئي

02نآ!ى-ثيرتقىأم!حتثماليهقحئارتألمصقايةلههتر&العبا!ىيعطيخاطالب

":-ير-؟-.-ء--ْث،!بلابن!النهايةليطية5)للنصكلرت2
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!،-ح!+!َ-..!
الرييهاحلي!

+ثبزيبنبئ:ممطيثوم-ت!ْمئ:الأعوزفجزيننقى:القزذكائيروع!-ة-.

مَعتَتناسبالشيرةقوةوكأنت.ألشضيةخنيحته-وكقا+ته

بتجو-لة.بهان!التطرى،لجتحخصامثلفىالئروةأقمنبالرغمثربرتها

الفزد-ْوالصتنرةيملؤسهأالتىالأعماللمعىتبعاوتتنر-لبيرةدرجة،لى

كانومن،عكلوعلاقاتموروثةنروةالبدايةتكونوقد،ونجاحها

دهائه:الشضميةصفاتهعلىأساسايسَدالنهايةفىالفردتأثير

ممثلىومعالأخرىوالقبانلالضسائرمعصياسته،والاقتصماثى،لتجارى

ا!يرةقيأقرائهعلي-رئاستهفرضىعلنىوقلرته،امبرىإثوىِ

ثىمكةَسياشةعثىسقيانأننسيطرةتكنْفلغ..-الأوسعبرالمحوائر

صلطه،لةفنصبةمتولياكانلأنه(والسلامالصل!عليه)مخمدبحثةيةجم!

يتمتع-لانولأنهوثروتهاأميةأوشسىعبدبنىعشيرتهلأمميةب!

ذلك-فىالسيادةذ)تالأخرىالعشيرةوكانت.ذ-لرناهاالتىيالصفات

ينانؤليدعنلتالبارزينلأ!حائها-لانولذلك،مخزومبنىمىالوقت

-َ+.مكةشئونادارةفىمابمكور-جهلوأبىالمغيرة0

وبركديسمكةفىسعيانأبىمكانةبينالمغارنةالطريفمن!كونقد

فقد.-6!ين!فىمنخامسماواةأقلالعربيةالديحوقراطيةكانت.أثيناكى

هناكيكنولمواحد)فرداالايللامكةفىالضصيرةفىفردكلكان

الجادمناخرىأوبطرلمهالربلمكئذلكومع4واصدمنكثرلمثلمن

اجتماعاتصروناتبناالحثصيرةفىالبارزينالأ!ا+لاختيازوصيلة

..لمللا

هغ!ل!الاكليزيهمنومسئوليةحكضةكترامىالملاوكان

الحقيقيةالجدارةعلىبناءتتخذقراراتةبهانتلدلك،-ونتيجةأ+لينى

lSان!يوايقم!رنلهم! 7tiLmllمشاماينثكرخد،6الرفاد9ماصمعابليدو!نت

،3الحوابقهلاهلا!!يراتانكم:له!ضالمكةأهلحمعثعمياأنكلئيووابئكلالطبر!

هرابالهمفا!لوا.بالكرامةالض!فلمجى!ه!،وزفىاهـ!ط!هاررخ!د"لطح!كلافه

منهامكللنله!خيون!نواضلوا،صك!يصلربراحتىطم!هذاأيمهـطمام!

قومهْعلىاصهمننل!!كا،منىأيامللناصرضماطيخصنعهاليهي!ونه8ساله!

..ثهبعدالاصحمكلحو!ث!،الاصعمها3حتىالعاعليةكل.
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.ميمة!!مكة

أسوأ-لأسبام!ت!ل!رنانةضكلبنا+وليستوسياساتهمللرجال!ْ
الأخحيةألمباثى.يقموونهالأثينيونه-لانأخرىناحيةومن،أصسنهايبمو

با!ارتيهتمونمكةاهلكانبينما"ومستقيمأميئلأنهالرجر.ويقبملون

الهبنايؤ!ىوهذا،ثحالازعيمايكونأنكل-وضركهددرجلالعمدية-0

--.الثالثالقشممبرض!3

العربيةواثمبكلقريش،ص)

بالقو+تتحلقمسألةالصحراءعرببينوالهيبةالنبالةكانت

يستطيئلمناكباثلبنهالزعدلآفكانت،كبإةثرجةالىالعسكرية

بعدذِماقيلوقد،امتلاوالايدا+أوللاهاناتوالثأر،+لباعهصماية

صورتهوش.غيرهمفىتكونهلاالخلافةوانالعربسادةقريشاان

السابتيالحقدلأصطثقراتقريشلئممأناالاعلاهمذاكانربما+اطلقة

بضىمنلاكانتلوضىومن"بعهيخماجمتطروتضؤفيبلهبرة

فىبثبمائلسيل!ةبقر!ثسالاعتراف-لاقفقد،التبيره!افىالمبالضة

الصلةذاتاثمباثلبينأى،وسطهاوفىبالعزبيةالبزيرةشبه

هلهكالتأصاساىفعلى.فيهاجدالهلاضيقا5بهاالوثيقة

-السمال!ه8

المرتزقةجيشعننطريتهصعةعلىيدلل-أقلامانسيستطعلم.-

(1)التذييلويبيق-.والثبياهدالضائقثطريقالا.عنالسودالحبيدمن

ذلك،ومغ.أصاصغيىعلىالنظريةهذهتجلالإصباب.التىبضى

بضهم،وكان،تنكم.لاضيقةقريشفىالسودالبيدمنعددوصدظق

أندللعروفةالقانقمنانهك!ا.الأسلزماذاالتتلافىيستخدم

كحلفاء.مكة.الىالأخؤىالةبائلأبنا.فيا!زبمنامثيرْج!!قوشماْ

مغالأخروالببضالتجارِةفىيشاركصمهموكابئ5،حليفمفردعا)

مست!ادائطكاقالأقلعلىالنىوعدا،الطريقجماظىالفرسان

-لا!اقريثىتجابىمقالأغنياةأنالمشوفةالظثىمنأنهْ!لما.للقثلإ.

و-لانو!جبتاة2-لكوشالمأنهغمننجالرغم،بمومعركةفىالقتادعن4زنمنجبيهآ

فئقريشمنالم!ملبمنأبلىيركذِلك،مث!رفبمطهر4الفهورعلىقا!رين

3.3
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؟--ضة!سة

ازْ!دجة-فيقامبالناوحنزةعرطؤ،تكانتلؤختئحشنابلا+بخو

النواحى.جميعمنالأقضكلالمقاتلينممالأنضازكانلؤوحتى،-لبيرة

بسبي-طنلمقريشر؟سةأقالواضحمنهأننرى،الأصبابمفىمل

--.-،فري!ا!له.فى!راعتهم

!ييوا.جهواْأن!سنط!ونالتىانحسكر!ةقوتهمصايتنمسركان

أخلافهم4معقوتهم-لانتبلوحدممتو!مالقَوةمنهتكنولم،ضمأى

كائتفقذ.التبريةعطلهمtأساسعليايا!ىهفهتأسستوت

-لبنرعمدمنضعاتتتطليالأضىوالبلاددالثماماليمنالىالقوافل

منبلضايدفسنوت.الخ010للابلورطةوصاسكادلا.المجومن

عليلل!مولأو،نفوفمنط!:فىادورسعمةلضطنقبيلةلزعيماولد

فىتئسار!البلوقيائلكافتومكذا،الزادمنأخرىأنواعأوالماه

مكةرخا+-لانفقد،امتفتؤكلأينمنسفؤاماوسرعان،مكةتجلرة

الضشرهذازادوقه،لهمخسارةمكةخسارةكانتكالهمرخاء

والقيمانلمكةزعاهبئكانتالتىيا!لارةعمقامكةمعب!التكامل

الأموالهرؤوسذاتتجاراتْمكةفىالقبائلزعما+وباشراك،المختلفة

.المشترء

ليقاتلوألدرجال!يدلحرنكانوا!مكةأمليأنالقولهأننرىهذاومن

حالطبأيةيكونوالمالرجالههؤلاءوقن4ماحدالىصحيحأجدهممن

الفرقة*أوال!بمويرىالحرصوبيقبينمللمقارنةوجهفلا،مرتزقة

احلافهفىذخنواأحراراصياجممغا-لانرافقد4مثلاالفرنسمهالأجنبمة

الطائفة.تلكزعما.و-لانْ.ألنديةمنأساحمهعلىقريشمعْواتفاقيات

مواجفةفىأزاصمْصريحةيعلنونالأحابيشعليهايبلقالتىالظمضة

كنانةبنعبد.ضطةبنبكرينىمنالبرادماجموعندصا5()1مكةأمل

كانه،ْالفجأرصبهاشتملاالىادتالتىالحادثةومى،القوافلاحعى

ثريثاوأقمكةمياسةمعالفنفسفىيسيرمذأئطهأنيحلمشكلا

ننفمانايكنولمنفسهمننابحاهذاتحرفهبهانربماومن،تؤبسوف

..مكةسلأوا!ر

)%(Jim Jul"المقلد.()0ج.+،ا:المترات،أ.
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بحبه!ب!فمكة

المإلهومن،اياحلاتبنه.المحانجظة-كلب!.مثلنجبمإيبييماابايه-!كالأة!

لهمكبنل!الطبعحاحخالعنيَت!الثب!ص!يةمْدبربمثل!فرجال،:يبهفيلأمبضه

الضفتانهاتانليتتطببا،ائمتيقودبلؤمأسمة.بئباقةالا.مصنل.التغآبل!

إلمتحيلالحِبهمنجئ!الأبلوب!هذا-لانوقد،الانسانش!اعرفىتأماتحكتا

علىالمحافظةمنمكنهمالنى+قريشحلمعليهأطلقاماو،الصبور

حيم-لل!فبهااضنرىالمى"،السيإص!هألحكمِهوكانصْهن!ة01)خلأففنيْ

منجيرانجهاِجمليكب!يادتفامكهاجتفطت،الذئالضمانخي"،ك!يش

.)1،(177بر81س،مكة،لافُآنس!،الإسلامْاقيلطؤينةلسنواتالبنؤ

-َ-اسئاَ!نَة+م!ْ-الغآرجيةسَْ؟د"

الامهراطورية،عليمتينقوتيناهتمامدائرةفىواقتمكة-لانتْ

،الحبثفةصملكةوعىأقلثالئةوفوةالفارسيةوالامبراطوريةل!لبيزنطية

4ثالىالاجمراصوريتين50افتباجةبتالت!ةا!اساسيةالأصبابس-لانت

فىترغبالبيزنطيةألامبراطوزيةفكانت،تجَاريةانربيةبرةالجي

عديها.تسد-دانتفارسولكن،الثصرقمنالترفيةالموادعلىال!مولط

باستئناء)والهندالصينمنمنهاالبر!ةءتقريياالتجارةطرقجميع

عنوسيلانالهنهمنوالبحرية(قزوينبحرشمالهيرألذىالطريق

لادحةأسعاراالبيزنطيينتكبدفارسوكافتةالفارسىالخليج-طريق

فكانتالوبزمنفىأما-،السل!زمنفيوالتوابلالحريرمقابلحمفى

غربعيرالبرىالطريقمناككانومن،كماماتنصعالبضاثعسله

جنوبمنالبخورطريقأضاوكان)الثسامالىالربيةالجزرةضيه

كثيرايستخدميكنلمالذىالأصوالبووطرلِق(العربيةالجريرةخ!به

واضح.جمبر!لسبب

البيزنطيةالسياسةأثهار.الذى4م!ثهianيرستنيانكان

الافبراظورموضاردم527الىأه8افن.صسمينَح!هلافىحكم!ت

أرصاءفْيلهكرجمكىوجوارمكةهي3الحراارربيوجودكرالىطبعابلاضافة)؟(

معو!!طوميكلمهابنها.!اعد
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!ييهمصب

.الربفىالرومافيةالممتلكاتاستعادةعلىصيصا،م565!تى

جريهدفحعلىالموافقةكرجةالىفمارسمعالتهدىسياسةاتبعلمهذا

المستقلشبهالحساسنةأميرالىأسشد-لما.السلاملضمالقللفرسسنوية

وعهدالامبراصوريةمىرصميامنصسباالشامحمودعلىامارتهتقعهـالنى

الحمودكلتح!شىالتىالعربيةالبلصفيائلبيئالنظامحفطبمهمةاليه

برستنيانشجعكذلك،الامكانبقصر(البيزنطى)!،لرومااالنفوذاوفثمر

طاعةفىوالمولالوحمىعلىيساعدكحاملالمسيحيةاضخدانمعلى

معالتفاهم.مننعالىضلأنواستطاع،الروسانيةالامبراطورية

ثحلبانذادوسيعصرجلاستطاعكيفاسحقابنو-سوى.الحبشة

جنوبمملكةفىحهثتالتىالسويةالأصداثفىنواسفىمنالهرب

بشكلمساعدتهمنوبدلا.بهيستنبدقيصرالىوذمب)ه(الجزيرةشبه

الحبنسة.ملكالى-ثطبام!أرسلمباشر

أقلعلىولكن،أخرلىأوبصورةصحيحاالخبرهذا-لانوربما

شمكولا،والحبشسةالبيزنطيينبينالحلاقةالصبفهمكيفمحينتقدير

الجزيرةشبهوجنوبلديمنالحبشةغزوعلىوافققدصستنيانإن

فضلأنهالا،أرثوذ-لسمياكانأنهمنوبالرغم،م525صالىالصبية2

وأاليهوديةمنكلعليمنال!،للمسيحالواحدةالطبيتمنمبوصد

.)1(بالفرسصلاتلهمنهماوكل،النسطورية0

ودخلالامبراطوريتيننجهالعلاقاتتغيرت،جوستنيانوفدب

الفرسطردovaأو057عامففى،النهائيةمرحلتهفىالقديمصراصحا

لموانه،لديهمالمفضلةالادارةوأقامواالحربيةالجزيرةشبهمنالحبشيين

البريةالتجارةتوجيهالفرصوحاول.لفارصالتامهَالسيطرةتحتتكن

كانواالذيئ)الحإهقىاللخميينأمراءبساعمةفارصالىالي!ن--حن

.،للبيزنطييههبالنسبةالنساصنةكوريشبهلفارصبالنسبةجمورقومون

غنقل-لانتالتىالقوافليسبب.قارفئومحر-لةالفجارحربوكافت

.(المتربم!-ألبرؤح8صورفىؤجلعزاروفكرماالتيالأخدودحالفةوص)بملم

بد.!؟فني!د"ب!ر?!!ة-6!)عح!!.اندر)؟(
:خههـ8!3!

مح!د-ة6
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مكةميمد.!يتى

الحبئسة(منبضائعوربما)الأخرىالمحليةوالمنتجاتوالبوراللبان

منامثيرَكانفقد،ذلكومع.الهندمن:ألمنشوردةالبضلالععنفضلا

مكة،ازدفاراستمراربدلملالغريىالساحلطزيقمْييمرالتجارة

السيطرةيستطيحونبحيثالقوةمنيكونوالمالفر!بىأنعلىيدلطمما

الغربِ.الىالوقيهذاعلى

السياسهما؟الحملاميئ-بينالصراعهذافىمكةمؤتخهعقماذا

البيزنطيين،معمتوارثةصطلحةهناككانتربما؟عليهاصارتالتى

قمى()ساعدقدقيصرتفيد-أنقثير".ال!شةمعلومةقتيتابنذ!لرفقد

منالساعلقكقىقدقصياأنذلكمفهومكانفا؟ا"خزاعةضد

!فهصحيحاذلكيكونفقد،للرومانالآخزينالحلفاءبعضأوالغساسنة

قبيلةوهى،عذرةببنىصلاتله-لانتقصياأنالمؤكدذ!.بعيمىكرجة

النفوذتحت-لانتربماو؟التالى،الشامحمودقربتحيشمسيحية

،والشامم!،بينالتجارةبنموهرتبطامةقصىغزوكانوربما،البيزنطى

لفترهَأليمنيينأبىفىوعكةالينبيئالالريقطلىثصىبحهانهويبلص

عندمكةالىبضائعأضرقداليحنييئالتجار6ءكانوقد-.الزمنمن

الرئيسىالاهتمامكانفلو.+((058صالى)الفضولحلفانئمماء

طيبةعلاقاتوصدمنلافي-لانفقد،الثم!لىألىالتجار!موصينئذمة

وحلفائم.بالبيزظيين

للعلاظتوذلكمكةأهل-علىالأمورلليمبئالحبشةكزوْوصهل

منالفترةمن!!لانت.ورببا،والبيزنطيينالحبيشمةبين.!لانتالتىالطيبة

وأربلوا-كييرةبالرجةتجارتهغبكةأملفيبائنىالتيِبىالمسلام.التسمِى

الأجيلاتوارثتماابِتىالنتيبةوكائت،مبمكيخْيع.*ال!ِثوائنمف!ها

.،الحيثمكةمععلاقاقهضمسوظد-عيد؟،أ،كلإ،عبدعنافْاكلزبحة؟د.نن

ئرتل!ووطد،باليننعحاىاطلبوؤ!ةبخامخيمهاسممووطد

كهاببَئلفنجكيكماسضولهحلمهصبي-انثملاصه!يفيهتمصهراكنم!ص!!(ْ

.5احْوم!.(أ؟مسِ!-!غأَ!ب
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ال!يظإ!لعة:ء-

تبر!مننصيياأ!ضا.عضيرة-مخزومأخشهوربما.يالعر)قهعلاقاته

بهاامتطماتلهمكانتالأقل!عرءأو،الربيةالجزهـة!ئمبهجنوب

بحدفيماقمحورتقدالحبنسةمعالعلاقاتأنفىشئالاومن،بعدفيما

موابظاصرىغرضهاكانمكةضدحملةتادالملكناثبابرمةياننظرا

ويحكننا،الجنوبفىبناعاالتي-لنيسته.الىالغربيحج-لىامحبةتممير

!ا+الدينيةيالاهتماماتا!تلطتقدالتجاريةالامتماماتأننخعنأنه

يفترضالذين،مكةلأملالمتزإيدالتجارىالنجاحمنأبرهةفنىربحا

،والبدوالحبئسةببيئحتى-لوسطا*بهابأصلاأرباحايحقفيئكانواأنهم

فيماعكةصلالمقدسةالمنطقةتلحبهالذىالهامالدورعنأبرمةتحققوقد

امحبةفىكنزأضاهناككانوربما.8امىالنظام،نسصيهأنيمكننا

الحرستدميريجبفانه.،وتروتهامكةقوةمنالانقاصأريدفاذا،صلهاأو

.الصحراءلحربالتجزئةلتجارةكمركزمكانهخر2ْحرمووضعاص

نرىوبينحا،أبرهةمعالمطلبعبدت!وضكيفاسحقاينذكر

قىيئمىكبيركانالمطلبعبدانقولهمنل)القصةهنىإملامحبعضأن

حادثة-لانتربماأنهالا،.هاشم-بنىلتحظيمِشكبلامى(وسي!ا

مجعوعةمنجمحاعيةحركةأ!اعلىتفسرأنيجبومنصحيحةالمفاوضة

الجز.فيهاوتخه،ومذيلالديلبنىقبيلتىعع)قريشمنصغيرة

فمن،كذلكالأمربهاقفاذا،متحفظاموقف!قريشمنالذىالرئيسى

بنضومهضفبالأحباشالاستطنةيحاوو-لانالمطلبعبدأنالمختمل

.5وخزومونوفلشحسبنىضلقريشى

علىأيديهطوضعا-قدونوفلشسىعبدبخنىأن.الواضحمنقو"

!انممبنىأبىفىذلكقبلكاشهالتىراليمنالشاممعالتجلارةم!م

سياصتفىتركبكانتثروةا!ترالحتمائرفانهذاوعلى،واطمه

1الضت.9ْالجؤ.طعريي.يمدادا)ومئهامةهداسة!ى!يديي(!ل.ابق *AT:

قييعمو،برمةعلىالمطلبعبدمعدض!دكانأنهويقال:اصعئابق!ل

؟برهلأط!شوخمواهتيلطب!رعطمه.يتىداعةحرسي-طيمي!الةول!ىبي!عة

فِي"نه،علمناكلنلهطهههبيالييتممهمول!ضر!عقىعرتط!ةPلمو.فله

..!..كثصلبنكلاشهي،لالم
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طه!!مد!كل

موا!هفىوذلك،!نال!مأفضلكانتأ!االواضحمنهطجمدة

كاناذامافؤكدأنفستطيعولا.للحبشةالمؤيدتالمطلبعبدسياسة

منتحققأنبحدرففهاأنهأمالمطنبعبدمقترطتعلىوافققد"برمة

فىالحملةفاثملتفقد،حالأيةوعلى.اماف!يةبا!رجةقوياليسانه

الحبثىالجيشدعراذا!بشية.،الأصافتتضقولمالوية،الجزيرة

.)عيظهرفيمابالطاعرن

الجزيرةشبهلجنوبفارسغزوبحدمةاصية7لثرأساالحيادأصبح

مناستفادواقدمكةأملأنوييعو،الفرصصيطرةعنبعيهاالصيية

بعدبدأتربماالتىالفجارحربوكانت.قوتهمزياكةفىالموقفمذا

حلفائهاأءمئ-مكةبهتمامرلم-لهجومنتيجة،بفترةاياصباشطرد

الطائف4طريقعناليمنالىالعيرةمنطريقهافىكانتقافلةعلى

اكلاقيحاولونكانوامكةأملأنالاتتصاديةالناحيةمن،يعنىقدسهذا

لانتصمارهمونطرا+عليهعنهمالسيطرةبحضضعانأوقعاماالطريقحذا

أهدافهم.حققواقدأنهمافتراضيحكنفانه4الحربفىالواضح

قبلمنرنا.ذكالذىالفضولهحلفيأخذ،الخلفيةهفهضوهفى

ث!ندفعسهمبخىأحدرفضوهو،المطنالسببفان،جهجمة.امميهَ

تدلالحادئلهنهالواسعةالفحلوردود،يمنىتاجرمناضتواما.ضاثع

وباخ!تصار،السياسةفىهامجديداتجاءعلىعلامةأصبحتقدأظعلى

ثروةا+لنرالحضائريهاقامتالتىالمعاولاتفروةهوالاتجا.هذاكان

يعكنناوهنا،أيديهمفىوتركيزهاالجنوبتجارةمنايشيينلاستبطد

الشمائرهفهفاث،للحلفامونةالعضائروباقىهاضمبنىفكلردكم

الىقوافلهميسيرونتجحلهمالتىامافيةبالد!رجةاقتصادياقويةتكنلم

كانراالترءالصفقاتمناستفا!راأطمنفترضأننستطيعومننا،!اليمن

تحتاليمئالىالقوافلكافتفلو+مكةفىاليمنيينالتجارمعيدوفما

كلطع!يجعلكل!ءاليلباصحابهـب!شلجمفترهمة:!طلمضص!كللى)*(.-ْ.

بعلمءص!تببرةترميه!*ببب.لجروعيهم-'13رصلثنل!ع!

،+(اك!م)+..صلكف

!ثيلا
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الصبب!للصبه

الشمائرفان،مخزوموبنىضسسىعبدبنىمثللعثسائرانكلاصةالسيطرة

ينفلونهابضا!يجدونلاوربماتبارتهامنبهبأصلاجزاققدالأصغر

فىبالمئ!مار-لةلهمي!نممحالفروضاحسنعلىأو،الشامالىشمالأ

يركلنوبالتلاليد،الأغن!اهالتباريمليه!االتىبالثروطومنالقوافل

ضنيل.ربحالالهبم

م!كة)لاعاشىفصلهاك!ا،الحويرتبنعثمانهحادثةوت!ساعد

عليهاكافتالتىالحيادتصرهـصياسةعلى،75-6؟/!-027

وصرعملائهمأوالبيزظيينمعمفادضاش،فىعثطندخلفقد،مكة

شىءفىيفكرونكأنواالبيزفطيينأنفىشكولا.بالمساعدةوعدعلى

"نههطعكانعثمانأنالمصادرذكرتحينش،الغساسنةامارةيشبه

لنزوالبيزنطييقفكلردمنص!مذاوكاق+مكةعلىعلكايكونأن

هذامدفهشيعلنلمعثمانانالىلامانسويئسير،للجنوبفارس

لههـضملمماالحعودسينلقونالبيزنطيينانهيقولكانوافما،بالطبع

يبفوومن،الههايامذهجمعمهمةاليهو-للراوانهمءمحينة،هدايا"

وبضىأميةبنىرؤوساستمالطقدعثمانانذلكُبحدلأمانسىقولأن

ذكرأىيردلمأنهعلىأسسهافتراضمجردهو!تهالىمخزوم

خث!انه!ةْعلىقضتالتىا!ادثةأقالواضحومن.لذلكلمطرضتهم

زمحةأباالمطلببنالأسودويلكىأسدبنىعشيرتهأبناءأحدتحذيرهى

الوضععلىالأغنيا+يحترضأقالطبيصفىت،للملئهيسعىأنمنله

كانو:ولكنهم،لصتهعتمانْسيجةعليهسيحصلكانالذىالخاص

كلالحيادسياسةعنالخروجالحكمةمنليسأنهيرونذلكألىبالاضافة

التىللبضائعالبيزنطيينولجةمركزهمبقوةيئسرونكاتوأوربمأ

ذاتنتائجأىالبيزنطيينمقترحاتلرفضيكنلمااليهميحملونها

وفى8(الوقتمنلفشةالر!ةمنقليلعمدسجنعدافيحاقيمة

الأمر،عثمانضهالمطرضة-مخزوموبنوإيةبنوقاداطروفت

أعضماثه،.titأسدبنوكانالنىالضولهلحلفالحياةيبهرباالذى

أصذ.بنىمنلبرجلاميا!ةباسنادمنهالفلردردمثلتجنبواوقه

الوحي!الدافعأن،لامانصفعلكما،نفترضىابئ.المنطقىمنوليس

جما.مىبأص"لاكر!بةعلىكان؟فهالواضْحنمنءالعدهوتلاسرد

6،
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هكة!حمد!-فى

الظمةللسياص!ةص!يقا-لانتف!المطارضةأنالمحت!كفمنولفذأ،الثرآه

البيزنطيئ.معالروايكلزيادة

قدالولرثبنعتطنلآنالفجارحرببمدالحادثةمذ.حدثت

،والسلامانصلاةعليه)محمهاعلانوبينبيننايكونوبذلك،فيهاشارك

الحروبفيهاأكدتالتىالسضواتومى"اقلأوعاطعثصرونلرسالته

مكةأهلوقوفأهصية4الحظميينيتينالامبراطوربيننشبتالتىا.لطاحنة

عنيقالمحأالكثيرفان،المتاحةالمحلوماتلقلةونطرا.الحيادعلى

الكتير-لانلوخىولكلن.والتخمينلل!سسيضعمكةأهلسصياسات

وعلى،معقولةالعامةالصورةأنأعتقدننىظ،صحيحغيرالتفاصيلعن

فيه-اختلطتعالمفيترعرر3قد(والسلامالصلاةعليه)مح!دافانذلك

اختلاطاالدوليةالسياساتمغالرفيحةالمستوياتفىالماليةالأمور

قصله.الىسبيللا

وا!ظكيةأ!جتماءية3-:-،افخِلمية

والددية-اثببلىالتضافنI(أأ

ظروففىابحياةقيدعلىللبقماءضرورىشىءألقبلىالمحعاسك

القوىمواجهةنىالمساعدةالىيحتاجنالانسان.ابصحرا+سالميشة

وجدتالقبليةالتجمحاتأنفىشكولا.الاَحميينوضمومهالطييعيه

نأالمؤ-لدمنولكن.فيهاتنشأولمالصحراءفيالا!سانصببحأنقبل

كانتكل!ا.-الصواوبةالميئسةكا،طروتتحستالتكاعلأممية

صحوبةع!التغلبقىفجاحا!مروبالتالى،أقوىكانتكبرالجماعة

الصبمنيصبحمعيثةدربئالىالايستمرل!هذاوفي،المعيشة

،الانقسامالىتتب-وبا-لتالىواصةكي!تتصرف؟نألج!عهَبصط!عز!

وتئقضمتتبزالدامايرمئهادإئ!ة!ليافكيمنس!القيائلقإتبذاوعؤء

-َ.ركننصضكل.واما

ءلأ
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ال!هعة-لل!قهخ..

إلشائحةالربيةآلتسميةفان،هبهة.عشائزضواضطذنكويبصر

فترةوفى.فلانأبندأىaفلانبنو،صالطثلاتأوالضافرأوللقبائل

منفترةبمدمن،كثيرايتردد،منافعبدبنو"اسمكانمكةتاريبئمن

انغسحتتمن!تالشوةضهلأنالاسمهذااسضعمالبطلالزمن

الخ،...،هاكممبنى"و،شمسعبدبنى،أسماءنسمعفاصبحنا

الحروبحمركانتكذلك.منافعبدابنىوماشمشسىعب!د-لانحيث

صلاتبينهاترب!عنممائربينأيضاالوبيةالجزهـةضبهفىححو!.

.مكانفىللمشاركةاضطريرصمبسببكانذلكأنفىشكولا،.قرابة

-...للمحيشة-ود

نجاقىعنمسخقلةالأوسالدرجةقبائلأو-منرئيسيةقبيلة-للكات

فعنولنلكءالأضى-القبائكتفوقسبشيةأهميةأيةلهاوليسالقبائل

اشتبكلتقدنفسهاتجذأقءبانفحليصثذلك-لانماوكالباإلمقصود.،

فيهتكونالن!ىاالموقفحذامتلوفى،مجاو!ةقبيلةأيةعمقتالفى

.أمنيصبح،،ضمهالرحِالكلوأجمىالرجالىكلضدالرجلي!"

فبمالقوة.الحشكريةقوتهاعلىمتوقفا-وصدهامجردبل-الغبيلة

الرياضة،هوالغاراتشنأنطالماالما!ثيةقطعانحمايةيمكنوصطما

.للعرب8القومية

ولكن-بدائىأصلوبوهذا،القبلىالتكافلمكانةالعمثأرصور

عنبعيدا،الصحرَإويةالمعيشةظروففىالوحيدالأسلوبكانزبما

وبمرونبسهولةترتكبلاالجري!ةأنهمنللتحد،-الحديثةالمخترعات

مىوالحقوبة،فحلتهعنمشئولةالقاتلقبيلةفتعتبريالمسئوليةاحساص

لأنالاشانىا+نبهعنالنطروصرف،،بحياةصياة،،القصاص

للاحنفاروبس!جطةطركةضهفان،الجريمةمن+لبرالشوبةتكوش

النسبية.اثعو-منا!رجةنضسفىبالقباثل

مند-الزجالهناصيةمن4ضَو،أمرابةمقاساس-علىاثعبيلةتقوم

يينر:،نجابكلى؟-أ!بايخزةَ*نجإتتج،ْبرإلاضلا؟يزفيفيوقبلالتساء-..-فإيِخة

باَلت!مل"يسعمىأنيمكنفاأيضماضادوكان.انتشارا0ا!ثرص
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A&o.مص!!

يه4الحطلمنحالاصفلاصالشكل)الجوأرأوللاحلافنتيبة+ا!طنع

واانقبيلةأفرادكأحديطملالجاراوابحليفكان،-لثيرةولأسحباب

يمخعلاهذاونكئ،أندادبيقعادةالتحإلفاوالحنفويكون4الضرة

وجودها.عليللضاكلقويةلقبيلةحليفةقكونأنمنضحيفةضاعة

الو!ةدرجاتأضدىلمنلالقبائلتحالف(والقبيلةكانتبينط.

وأبصورةوحمةيمتنونانهما!ايهر-لونالربكان"،الياصية

هناككانوان)اللحةوحمتمنأساصعلىالوصهةهذ.وكانت،أضى

والمادات،المشت!ركالشصىوالتراث،(الاباتبئالأختلافبض

اللغةسوكافت8المضتركالاص!وكذلكالمشتركةوالأفكماروالأصات

و!لذلثه،(الحبم)،الأجانب5والرببينللتمييزياصرIالأساصى

العربيةالصعرا،وكانت.،البرابرة5والاغريقبينالحال!كذ

الوبكلمةكاسةماوغالبا،للو!ةايعنرافيالأساصنصوالئسامية

من،القحديدوجهعلى،فكانهالمشتركالأصلأما.،البدو+قحنى

ذلك.بحدالجحاعتانا!تزجتومنءق!نأوعدفانائنينمنواصه

عبمكبضىجمصكما،خيالهبردالمشتركالأصلهذاكانلووضى

وجودمجردفان.(-لبيرةدرجةالىالشكةىمبمالغيننوا-لاوربمااالنرب

المفهوم-لهذاأصبحولقد.بالوصةالاقراربضىيتضمنالاعتقادمذا

باقىعنمميزونأنممنذلكتيعوما،واحدتاتبأنهمالصبعند

مجمدحياةمنالمدنيةالفترةفى-لبرىأممية-(منهموأعلى)الثصرب

السياسيةالوحفةمندرجةالىيتطلعكان!ث،(واب!ملامالصلاةعليه)

الجاهلية.فىال!امالقادفياحداليهالسبقهبمالوببين

جتععدىعامةبصفةذكرناهاالتىالتبلىالتكاكللهباثىءتتطبق

(وإللامالصلاةعديه)محمدذمانفىالموئرةالوصهتكئلمومن،مكة

الفردأمنولايزاله،المستقلةالعشائرومنممكلقىيئىثبيلةهي

وقد،صرقتهأوثمتلهللافتقامعضيرقهاصتادعلىمتوقفاوعصتنكه

هو.مذاو-لان،أع.المةخ!لإتهزمحيمكقجمون.برجمهالاصس!يز!ى

الصلاةعليه)محمهلهبرةامليلةالأم!السثئهفياال!يئةقياوو

مكةفيالعكوةمنفكنهآلةممطهوأجمَاْالمبمأ.مظاوكه5(وإلبهم
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اسيةأللغبية

ارادواذا،لحمالتهاستعدا!.علىمائمببهو-لانيطالماالمعارضةمئبالرك!

اتفىامئرونمناكوكان،مكةفىيع!شأنأخرىقيصلةمنأحه

ئلاتالطحمىvأومكةأهل-لبارلأضدحليفايكونهأنعليهفان،الوضع

بضىسضمنالوضعمذافان،قرشىصيادةالىوبالنطر،امبيرة

الآخرين.قلرمنالانتقاص

القبيدةفأيناء،طلقا!أبداالقبلىالتكافليكئلم،-للهذلك-مع

لامانىيسعيهاعا؟و،ا(يأنانيةالىينزصنهأسيي!بليينTأناصاليسوا

الشضميةمصلحتهاح!ميضعأقالطبيىفعنلهذا4،الفردية"

الذينوهم،،اخشاغيين"عنقلةئماداهنادفكانت،القبيلةصلحةفوق

القبيلةعلىفكان،للقبينةذلكيكبلهعماالنظريحضالمشا-لليثرون

.)5(الخليععليهيطلقأحدحموكاق،منهمتتبرأأن

،القو!عليةقصرفاتفىالتحكمقىألقبلىالتكافلإصتمروبينحا

أضطرمم،ذلكعلىتدلىكحاال!هورفىتفكيرممفىالفرديةمننررمب!دأ

مجدباكلهاريرضىالرجا!-لان،الحلممنعندنامابقدر،محيهزمنفحتى

الفردبوجودالاحساصبدأولكن،المجدهذاارساهفىوحورهقبيلته

عندالمستقلوبرررانتهاءمشكلةذلثوتبعالنحوفىالقييلةعنستقه

النهاية؟موالموتوهل؟للانسانالنهائىالمصيرفحا،الموت

والبعدالفرديهالىالاتجاهمكةفىالتجاريةالحياةظروفعززت

نظاععلىمعتمم!اكانالطمالنظامأنهمنفبالرغم،القبلالتكافلعن

2قرباثهمعوا-فردصتىأوْءواحد5عائلةامكانفىكانأنهالا،الحشيرة

نرىما-لثيراءرلهذا.الوصدفىالاصترارعرقادرةوحدتيكلونن2

عليه)عحمدمناتخذْمثلا)،،يبَْمأبو،عشأئرمميعارضونرجالا

المحارضمةجامت-لا.هاثمبنىباقىفيهخالفموقفا،والسلامالصلاة

علحه)محمدأت!باحأسملموكذلك،عشبتمغالحررثبنلحثمانه

.،أبائهمحتىبلعئسانرهمبحارضةمنبالرغمالأواثل(والسلامالصلاة

.العراباتأصيانا-على-!علو-لانتالنباريةالمئار-لةأدوببعو

ه!.(المتو!م)-رشمتبحعني!تيلةخلعتهالذ!\!3)ء(

.(المعج-)وهعبممصةط!كرم!ك3ومو)**(
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-مكةمحمه!كل

وهى،-عكةمئمامةجهيدهَكلامرةمناككانتالوقتنفئفى

و!نت،أ.لمشمركة-ألماديةالمصمالحأساسعلىبالو!هالاصاسطهور

حثماَالىأدتالتىهى،قريشالىأتتمازحموليس-الالامرةضه

ا!لتىهىأضاالظاهرةضهوكاقت،المطيبينsالأحلافبينصراعمن

بدر.هرينةبعدة)ئتلافحكوعة+وانشا،المنافساتتناصىالىادت

علىوتدل،اللمقرايةرواب!ضبفعلىتدلأنهافىثذللوأهم!ة

-004جِدلدأسا!سعبىنطاقاإوسعوجدهلتأسيسيزصِةهـصلى

فان،ألاسلامببدايةهرتب!اقتصادىْتغييرعننبضأنردنا2ؤاذاا

عنتطمايختافشيصأهنا8ارتباط"كل!ةقحنى)هناننظرأنعدنا

بهاينمادى-كماالاقتصاديةبالعوامللخاصةلموالنظرياتينالةبينالعلأقة

اقتصادمناقتصادهاافتقل+وقؤتهامكة--ثروةنجبزيادة.(المار-لسيون

يكنلم،،!)ص!زمانهوفى.ورأسصالىتجارىاقتصاد.الىبدري

والدينية.والفكريةوإلأخلاقية.الاجتباعمةالأتجاهاتفىتغييرأىحثقد

،البدويالمجتبعمنالأكبرالجزءتنماصبلاتزالىبهانجتالتىللجتع

معاصربهوبض(بر)لبلامإلصلاةعليه)محمدبهشحرالذىالتوترويهان

.للرجالالواعيةالاتجامات-!جهالتناقضلهذافتيجةإتطيةفى!م!ط!

التوعثهذاعن-الحديثالىوسنضطر-لحياقهمالامتحناديةوالأسس

.-)عبحدفيماكثربتفضيلايامةفى(الخللا

الضيشَ،،لكلمةكترجمَةTentionالتوتوكلنةاستخد!المؤلفلعل)ء(

:الدعرةمضقومهلموقفنتيجةيه!ت!عذوالسعمالصلاةعليهولن.الرهـلاالعي

.(TVالحعر)يقولونيما!م!ر&هِضيئأنهنعلمهـلقد-.

عليه،نزيهلمولاي!قدلدا1نصمدر!بهوخمائقاليهوربىمابع!ىتاله-هلعلة

..(لأ3هود)ركيلشةكلعلىوا!،نتيز1نتانما،!ل!معهحاء6وكئز

قومهلركلفءكانوسلمعليهافهصلىا!رصولةخصيئ؟ننرىا،يقينكلوردومما

بلرإشميئ-بالنصبلأالمولفاستتناجيص!ىوقدخالص!وةهقرموتلم.المعانهبمالف31ولق

؟قيهىاتتصاليةمصادمحب1لهمكنقلم!بملمعليهأورصلياروىمود؟مالل!عر"-4

بنىهرخبعاتاتحتى،الصيدةبراجعفىفابتهوكماض!ا!ن؟بؤه"صعياته!صة-من

هـمتمة،؟ييهداتوثل!مراهمقكييوةقلئدةتوقعىلعغخبدتتهْ!مئصعه

الرصوا،ضع!ا.،.برطكل.؟ينحاالمطلبعمهببهوهاةيعدجميلهالنىطاببلمبوعمهدكلئ

بعدألمض!رِ-طيناكلن:ه!.تجناتعنها1،3-رضياليمهٍمإئثةوشهاكماصيلت

-والما.التب:الأصوتعكتعيضوانما،تارييتع!كليوكل!الص

؟7
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الرييةلنلية

الأفليةالعليااث!ل،.ب"

طبظ.الصخراءنعرباظخلاقىالأعلىاْلمثلعلينطلقأنلمكئ

نيكلسون.أ.رأحسقوتد.المرد.ةاسم،جولدتسيهرقالهلما

،القتالفىالشجاعةهى":قالعدعماوصفهحم!ءNich!!ه

دتحدىالضحيفيةرح!الانتقامعندوالاصرار؟المصيبةعنديرالصبر

القبيلةلنجاحالمطبوبةالأمورالحقيقةفىميالفضائلضة.،القوى

الربعندالئسجاعةومفهوم.الصحراءفىالبقاءأجلمنصراعهاش

فىبالدنجوليؤمنونلافالسب،يبمعندنامفهومهانفسهولمشى

مذ.مثليتحا!ثىفانهيستقرلمأنهفطالما،لهاداعىلامخاطرات

وليستيكفىبماقاصيةالصحراءفحياة،امكانهيروالشداثدالأطار

منالانتقامعلىالاصراراعتبارذلكيفسروربما.المزيهالىحاجةفى

النائمةاملابتركالأصمهلمني!ققدالحالاتمنكثيرففى،الفضائل

نسبىاضمحلايهالىتؤدىوقدالضعفعلىعلامةت!كونومنها،حالهاش

التىللضيقةانحكاصفهوا!موىتحدىأما.للقبيلدةا!يةالقوةفى

نظذل!ومعء،،لعسكريةالقوةعلىيثوقفالوصداستمرارانتقول

4ىالقربسيادةالضعيفاعترفاذاالضعيفلحمايةدائ!امنستحداثموى

الطبيحيةالقوىضدالانسانىالتحاونحالاتمنصالةماءالىمذاويعتبر

القوية،اثعبيلةقؤةزيادةعلىتساعد9

درجةافالاعجابتث!التىا"لصفاتمنالضيافةوحسنالرمكان

،الحوبعندالمشهورةالقضاكلمنزالتاولا،الصحؤاءحياةفىكبيرة

ءاليةثرجةعلنىعلامهالؤعيمخيحةأمامالىمأدمنامبيرةامومة!-لانت

.الضيوفمنكبيراع!ااستضافقدأكهيحنىهذالأق..التميزمن

منللسحاعلهالاثسانلحا،نتيىماحدالىالتظيدهذامثليكونوثد

ذلك!منكبرمحنىله-لانربماوفي،الطبيحةقسوةمواجهةفىذملائه

مئلاحثكما،التبذيرصديلغتلوحتىالاجابتثيرصفةظمرم

بيرلالجعام!يرهتملكتكلئلمالفىبحإهافقب-امرأةخرتعنسا

.(ا!وجم)-!لنديىالدالمي!صد)ء(
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محمد!قئمكه

المتساهلالاستخداممذابئشبهوجهمناكلكونوربط.!ب!ل

الذكلهالضرشربفىوالاصراف،الوجودالناكرةللاشياهيحقوالسخى

فضيلةظامرمنظهراالأمرءشهذينفىنرىهل*الضعراءبهيتفاخر

لكراذاالصحراءفىالحياةفىأنهالمحتملمن؟ةالغدفىالتفكيرعمم"

منهانفسهيقىأنوصأولالمخ!يفةاموارتاضلاتجميعفىالانسان

ايأ!ربههـشضياعضاثهفاقدافسانصلىمالىيتحولنانه،جميط

تابعالىيضحولأنهأوالصحرا+فىالحياةيتركأنالىأوفنا+الى)ما

التوصا-يكنلاالأمورمنامثيرهناك،الصحرا+وفى.أقوىلقبيلة

التنيؤيمكئولامؤممةغيرتكونعاغالبافالظروف،،بالتفكير5اليها

لهوالهموممنالبالخلومنشرتوفيرفانهذاوعلى،تماماوضافةصا

الشديدالاعجابفىالسببهوهذاأنفىشكرلا،الطليةالحكة

.امرمبضيلة

لناصمِةفسن.الهامةئلالففمنأصماوالاخلاصالوفاءكان

أبناءأحدمساعدةالىللاسراعمستحدايكلونأنالرجلعلىكان،ا!ئالية

اكطاربدونالحالفىلتصرتأنوعليه،المساعدةطلبمورقبيلته

حتىالقبيلةمعيرنأنالفردعليؤكذلك.الخمثتقاصيكمعرفة

قأمنبالرغ!،أخرىومرة.ضيوكاقرارأتعلىموافقايكنلملو

،الأخرىالقبائلممتلكاتعلىالاستمِلا.فىيتر!ونيكونوالمالرجال

الأ!ثللةومن،الأمانةض!فىالاخلاصمن-لبيرضرهنا!كانأنهالا

البيشىمتلهابنهيتر!أنأثرالنىعاديا+بنالسموروذلكفيالمنسهورة

ودي!ةالقيسامروْتركهاالتىاياسلحةبضىفىينر!أنءعلىالمحاصر

القبيدةأفوادبينالمتوسللولاهامتفاداالموجمفمذايشبروقد"عنمه

.لاتفاقياتنتيجةمصطنعتكافلوبينهابينماله-شوأولئك

اعلىقانونالصحراءفىيكنلم+القبائلضيوخلأستقلالْونتيبة

ائقانوفهعلىالمحافطةالمستحيلمنكانهالضيقةوفي،البميعجكم

رربحيثطالاوالشاميةادربيةللبلايةالطسةالمساطتبروانجثطم

ساحهتتفو!للحلالميكولىحيت!ااوبعاديةغبيدرجه.فوى-وحكلممخثم

مياجههَفىا!حفحةوادياراتالطائراتمثل)والحت!اثصاءئى
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-مغلايهط!يية

الربعنديكنلم،بأوالاصلامقبلوسواه5(والبكلالبنشية

اتلهفىتنجحلمالاغريقيةالتأثيراتحتى،القانونهعنمبر!ةفكرةاية

ألمسلمينفان،للكونهاعدىقانونمنوبدلا،الاسلاميةالطومفى

أوامر.منروصبماعنهامحبراللكونكحاكماللهارادةفىلع!تقهون

ما!الىوالعلللصوابالم!بردةوالفكرةالقانونمكانةتستمد

الضيافةف!م،الفردشرفئمأولاالقبيلةشرف،الشرفمفهوممن

بهالتبينما،بالاحترامجديراجتماسوضععلىدليلينكافاالأمانةوضظ

هوللث!رفوالمسجلالغيموكان،شميناشيئاوالجبنالبخلمنكل

وينعكسالشعرا+منيتكونكانالذىالطمالراىولهذا،الطمالرأى

التىالأعمالاماميتضاءلونالمسنولوقوكان،معينةقوةيقولونهقيما

-لبيرقمرعلىالقديمةالأضعاروتحعوى،لقييلتهمأوالخزىلهمتجلبقد

أخوىقبائللرذائلومجاء،وحسناتهاقبيلةلضائلالمدائححن

هـأ!ائها.

فقد،الربحياةفىهاماثوراأعلىكصثلالمروءةلعصةولف

التىوالطئلات،مادرجةالىتحقيقهاستطاعواالذينيحترمونكانوا

مدىعدىكبيرحدالىتتوقفالسلطةوكافت،عادتهامنالخلقهذاكان

.صفا،علىيتوقفبمور.هذاوكان"الرجلبهي!ىالذىالا!ترام

الابنضلافةمبدأيكئولم،مووءتهدرقيأخربمعنىأو،0النمضية

الأ-لبرالابنكانفلو،واضحةلأصبابالحربعندموجودالوا!ها!بر

جمثكاقماو-لثيرا)والدهوفاةعندامافيةالخبرةيملكلاللزعيم

الزعامة،بتوليتهللصروصدهابت!صىتبازتلاا!قبيلةفان،!ذلك

ومذهص،الأمورعلىشليمحكمو؟احكليمايكونأنيجبفال!عيم

الحائلة!ىا!تراماالر!له6لثرعادةبهايتحدىكانالتىالصفات

أمانت.

قبولعلىضرتموش،الإخلاقىالامتيازمنالجانع!هنالي

،والمساواةايا.ستضاطيةمنمزيجالىالحربتوصل،علنهمي!لبما

-؟شاوونافرا!.ا!بيلةيأن*عتزافمعالأفضلثاعدةأو
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!مععة!-!مكة

.عىالمخمةدرابشهفى!.لهتوينبى!فى+4ْ.أ.جنجقوJ!كما

تو-بيةلأد،الزراعيةالحيلهتلاصىَفاليداوة!الصنفكورةمي:البهاوت

،ثهناكالاتعلمهايمبهقلاالخ..والبمالالضأن

التالية-بدايهامى-المتكررةالبفد!ورة!تعنمما"والآن

آباءعاد،البادمةفىأصلىبابومن،الواحاتفىصوبةكثرالحياة

ز:دمجردليسمنهالينتزعوابجسارة.السهوبالىالبمولةالضار

كلاتجحل.عناخيةظروتفىوذلك،كلهاالعيشأصبابوانما،اضافى

مستحيلةةالجياةبالسهمفىيريانِةوالزا!3الِحبيادفن

عم!كاتْهناكالبدايةففي،انتقاهعحليةفناكذكرنا.ص-ما-فىَْ

لَالواأ!منعت!رضأتويم!كننا،الباديةحياة-اسدوَبجربواألأجمرادْفي

منالضارىالصراعأدىئم،والحريةالمغامرةحبمثلبضفاتمميرين

بلفحسبالبدنيةيلصفاتأساسعلى.ليسانتقاءسليةالىالبقُاهآجل

الصحرا،حيماةفىالنجاحدقطلباذ،الأخلاقيةالصفاتأساصعل!أضا

اخراممنعاليةبع!جةلجورهمرتبطومذاالتكافلمنعالية!رجة

خصةيحترقكلالصحراءاتونففى.الانسإنيةِالقيمةوتقهـيرا-لش!بية

العلاقاتودستورالعاليةالأخلاقفمبتاز-لاالدنياوالأفعال!.الاتبهات

خالصاالانانىالتفوقحهالحالىوالحشو!-ودمَاليد!صاالراقيةالانسانية

.درءالىتحودالاصلامعلمةأنبيانالكتدمذاعياصثمنوأن.لقيا

اليهوديةفىالتوحيدمفاهيمبعصمع)عالصنصرمذااضمهارالى-بهبإة

.4001.را!حيخية

-Lث!!رةِ-41!ئيةا!لثيةبر-خ

ا3-اثدْ!ةافىمائة.ضْوو،1)

البز!ةشيهفىامديمةالديانةعنبلانبليزيةدواسةاعكل

.!!كبميحئوائهئولدبههكتيها(لاثس!-اكل!لأوصنأ-؟!،نجية

"-(ْلفصممؤتام!!عممايقن!ْأصءلا)

ء3.
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ال!ميهالخلبة

والإيخلاقيئاببممارفداشةنى،(الضدماء)العزب+

edia!ه!فاي!ةحة!يخطمب! of!الممننهسهلبرااأفا!س!فيجمهثشا3-!م

وجميوانه.،به!UhaiL%q:iفلهوزن.جمحبابفيفتتبثلى

henه!لاسا!عفي Hei!الأصناعكتابعلىأشباسياوالمبنىء3!مح!طظ.

الاضا*قاتْوالتنقيحاتبحض.81!!فالامان!شوأضنافاملبيلابن

حتملأمخاللف!ةَ!اَخم!---et!أم8ةه!لاعث!تلنت!-صالهقى

97-101(,Arabie)يتلفدياتنظر-أما.+!طئاك!8ص!!ولككأفه!ا!نئ!يم

Dietlefنيلسن Nielsenوتسجل.مرفوضة-عادة-فصالمن!رفة

والطقوحمهوالرباتالاَلهةمنكبيرعلدعنمعروفهومااللواساتمذه

النظروبصرف،عتفرقةالمبلوماتمذهلأنونظرا.عبادتهمفىالمتبحة

مجالافيهايجلمما،اسلاميةمصادرمنتأتىفانها،م!وطاتأنهاعن

مندرجةيأيةهناالموضوعاتهنهنتتاولهولن.للحخىيقواصعا

تكنلمالقديمةالوثنيةالديانةأنعليهالمجمعمزسانهحيث،التفصيل

:.(والسلامالصلاةعليه)محمدزمانفىنسبيامؤثرة

الأشياءومن.طويلاوقتااصتغرقتطورنتيجةالمديانةهن!كانت

الأحيانبحضوفى.والأشجارالأحجارالبدايةمنعبدتالتىالمشهورة

الآلهةمساكنأنهاعلىاليهاينظز-لاشتبل،ألهةتحتبرالأشياءضهتكنلم

ذلثهكانربصا،محنويةضماضلهانسبواذلكبحذْثم،منازلبمأو

-)5(4سماويةبأج!بامصلةلهمبأناعتقادمنادوكان،أجنبىيتأثير

الجدية،منكبيرةدرجةعلىيكنلمالآلهةهنىقىالبمواعتقادأنويبلو

اخبارضب!مع،.ومن!فيرإعيةلمجتمعاتآلهةالأصلفىكانتلأنهاربعا

ئتصورا!يمكئنا،مكة(.بْىوالسلاما!لاةمحليهحِعد.)اثعى-واجهها

بشيةبجموصالمهتوق1-ارببا.أولئكفيهاالمفيرةالجماعاتبضىان

.اصتمرتكلاأخ;ناحيةومن"إلتدينمناعبى!رجةعلي-لافوا--جنة

إدامامما.وبولبا.بم!ةئهاطضبماالأما!لنالىالبممثلىبضِن.اورارسات

اب!-الإئتهلالات!من4ببهةفييماال!ىاهسمةالمت!عةأَوالوماص!رام

هة(طترث!)-بالئجؤ!ابفوا!كب*()-ْ
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مص!!،4!مت

.11،الضيمئضفعلىعلاماتكانتربماالفيارحربأثناءصهثت

*لهتئسفيانأبوأتأحهشوةفىمكةبأهلىمرتالتىالأزمةوفى

اسرائيكببنىيذكرناوهذا،المسلحئضدالمحر!الىمحهوالحؤىاللات

بقايابأنويوص4محار-لهمفىمعهمالتابوتيأضونكانواعنمما

السحر.صشوىالىانصتقدالر!ةالجريرةضببهفىالوثنيةا-لمضقم!ات

يمكنومن4يقيتقدالقهيحةالطقوسمنامثيرأنييعوالمعنىوبهنا

دينا.وليستضآفةمبرداعتبارما

اثمبلية"الانسانية،،ب"

الانسانية"نسميهأنهيمكنماهناكالقديمالدينمقابكفى

الربعندالموثرالدينمىالقبليةالافسانيةضه-لانتوت،،القبلمة

فىأضاكانتأنهامنبالرغم،(واللامالصلاةعليه)محملازمكفى

فبالنسبة.الجاهليةأشعارنىنحدهالذىالدينهووهذا.تلمور

نأتستطيعقبيلةالمةالانتماءهومضللحياةيجلماكمان،لحسرا.

فيهاوالمضاركةوامرمالشجماعةتتطبالتىالشتياياععالاتتفاخر

هوبالسلالانسانىالتفوقاتضيق،.فانهنها،لنظروجمةفمن،ينفسه

بقاءفىيساهمكانماغالباننسهقتالهوفى،ذاتهحهفىمدف

هىهذ..الحياةأبدافعنالعطيمايأخرالطفوهو،ا!بيلة

الاذمنانيةالغيممنأساساتأتىأهميتهاأنبمحنى،القبليةالائسانية،

الفلسفا!مم-عنلخملفومنها.الرجالهسلو!منأواموةمنيو

الضم.!تهصعلالفردوليىالقبيلةتحتبرأئهاقئ،الحديثةالانسايخة

الأولىأياتةفىاكرأقْعاجملمييئماأئه،انصنلإ"الثالثقى)وسلأرلى

الديتى؟ففهرماقىالائسانيةالفل!نفةاقأوبمْمفهفمد،اكديعةأبوكئية

+الأ!ىأكل-لإعلىأو،للائسائيةالأخلافىاهَوبمتمييزجبذ!"شفي

لا+:ْ"ْاْ.-عثةضنةأص2لة7!متْرمة!!

هفالعوبأطلقو!ض+3إلاجواسَى!هواللبرمنمثلع!اللي!و!ملأأح

.الحرمالأضوومنطللمغدصاتا-كط-خقيهاحهالمالحربهثهطئ.ط!س!ة

!لأ3
،ول
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للصيةالخلية

البعوية.الحياةمحورهواثمبيل!ةوامتيازبالتصرفالايصانكانبينم!

فايمان.الملا!ةتستحقالأعتقادلهذافكريةخلفيةمنلاكافتلقه

فانهم،محدودايماتأنهيبدووفى4شمهوروالقدربالقضاءالرب0

اموربضفق!وانماعليهضورةالانسانهأع!البميعي!تقلون.أنلا

الأخاديثبحضفىنجدأنناآخرموضعفىذ-لرتولقد.حياته

التىالأمورخاصةوبصفة،)سلامىثوبفىجاهليةأفكارابهاالمعترف

مباثربشكلاللهالىتنسبأصبحتالقدرأوالديرالىتنسبكانت

مباضر.كبرأو

قنرْداخالطالتىالأربتايامورفان،كألكايامركانلاذا

والأجلالوزق:صوالقدربالقضاءضيقةحمودفىالانسانمِةالحياة

يكنلمالقدرفان،ديناذلكيكنولم،شقاؤهأووسحادتهالطفلوجنس

ففي،بضائقاقراراأساسا-لانلأنبماالعلممننوعا-لاقبل،محبودا

عقلضرةوراهذكرناهاالتىالأمورتكون"ألصعراهفىالمحيشةالروف

ضتفربما،-لببةدرجةالىمستقزفيفالرزق،وحكمتهالانسان

كليهما،منمجاورةقبيلةتحرمبينما،ضيبومرسكزيربمطرقبيلة

توقعكيروعلىفجأةالموتياتىماغالبااذ،قليلالحياةفيلوايام

بكلنستطيعلافاننا،أيامنافىوحتى،بالصدفةيحمثصدامفتيجة

وكذلك،.فيهنتحكمانعنفضلأالجنينبجنسنتنبأأنعلممنأوتيناما

خبرةانحتى،الصحراءفىءستادأمرالثروةفىالحادةالتقلباتفاق

)م!.،متوقعغيرضىءقيهاليسالبدوىعندالععل

عليها،-لائهاْلتىبالصوكأة،للموو-اثعل.الأعلىتضِق-لاقءهكذا

كانأ!3عووقفىكلبيلكمصيانأنالمحتلفمن"ئابتاطارلى

هدامقطبعلأأولاصدادعاموهوr؟95عامهبلاصممداالمؤلدكنب)ء(

المنينحنصمعرلهة2هكنخدالصوتية!وقالموجاتابهز8ابم!ربعه!لكن،ال!ب

9ما،باللعلكلهرقدالبنيئب!صفيبص-لنوثل!الم!منبهابا-لاب!رصة

wUVI!ثكلي،ثقبلالضبنمصاهـ!الل!ط! *-si I(المثؤبم)-للل.:

صمد-86
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مكةعصد!مه

الخلقيةالصفاتأثمنبالركم4ْفبيلهّبأعمالالقيامْيسهلأمرا-يحتبر

القبلىللتكافلوفتيبة"وحد.الضسبنب!عنيأبداتتوقفل!للفرد

إلمحتمبلمنومن.قلصلاالاالفرديةيةالصمشكلةتشثلهمل!الصبمنه

الصلإةعليه)محد.ضبابزمانمي+أد!قدالفرد!ةن!ويكونان

صيوية.دبنية-ثموة8القبليةنيةالان!"مذهاضمحلالهالى،(والس!م

القبيدهأنطاولالفردبقدرامت!ام-لبيرالرطلهيربملمالحينفلكلحتى

ييهنولم،للانسانالنهائىالمصيرعنيتساهلونبدءو)فقدالآنأما،باقية

فىلأنه،الفرديةالانسانيةالىالقبليةالانهانيةمنللانتقالهطريقمنلا

،للفردبالنسبةدائمثى.منلايكنلحالانسإنبنلودالايانهيام!

أنيرواأنالرجالامكانفىكانفقد،القبليةالانسانيةصالةفىأما

يمتبرولهكانوأ،باال!ى.المم5شىء!للوقبلوكذلك.باقيةا!بيلة

المئسكلةأنيبلو،التيضشلار!ي.للقبيلةالنبيلةالصلاتمصمر

فى55القبليةالانسانية5انهيار-لانت(!)محمدزماقفيالرليسية

الفر،يةهليه4هزاالنبىللعبتحالب*-التنطيممواجة

اثعوج!نحوالانبمخمحور-.،"

المسيحيةأليهودية،المصادر5والأصلامتعاليمبيقالعلاتجةنرثشت

مندرجةبايةهناالموضعمذانتناولولن،لئننِيانمئيرةثرجةإلى

نأجبالتىالزاويةعأن!ود.ضيئاأن.يبشعبنومن"اتضيل

لأنهصحيحفيلمحالباكان-إلتربعلاهاقي.!انظرا،من!هاكاثئى

وحتى.الاسلاميةالدينيةللتاءبنكاراا-يتضئأنهلجوأو-يتضمن

كانتنللقر2الغربيةفان!العراصات،النربعلماءأفضلنطروجهةمن

نا2صحابهاونميى،الأديىالجانجهعليركبزتفقد،صحيحةفي!لبا

إنجعطلبرأن.الصمورةبرانبمنواءاجانباالاليىلأدجمهMإبيانب

امصص،اوالمصرصاماتباوللئسمصالخلاقالصلاضافيهاالأدبية

.الخحة.6،مالةيخام!أبداالأدبي"الباشوبردجبتؤلم.ْ

قبينأن4معهور!ى،أج!ا"حهجلفكااذروهـإلا!ي!!به.،

.المفاصمبنكثيرااأف-اعظمحكمتص!ال.أو!صد.ع!وصفى

0،8----
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ال!بالثب

صشدفافكفقلىالناصيةتهمندرصشهمااذاومنثا،صبقوهمامصن

طريثهصا.عنجاهالذىالالهىالوصوتفرديةباصالتهماالاصساءلى

ومن،اللهكلامأو"الهىوصأنهعلىق2القرالىالمسلهونينطر

العرتالوثنيينمحتقداتعنبصراءيتحلثالقرأنفانأخرىناحية

الصلاةمحليه)محمدبخاطرمرتالتىالأفكاربضىصيتحدثكط

مستقبلاستنتاجمنهايمكنآياتهناكأتكماءوالمسلمين،والسلام

وهذ.،اليقينمنعاليةلجرجةومطمريه(والمملامالصلاةعليه)محمد

التىالمسيحيةاليهوديةالظنيراتسألة5ممالجةبفريقةتوحىالحقانق

تكونأنوالمفروض،المسلمونيقبلهاي!،دلابينماالضربعلماهترضى

ستقداتعنتضمئأوالقرأنذكرماذا:السؤالىسالأولىالمرحلة

المثقفةالتقدميةمنهاسواء،(وادصلامالصلاةعليه)5حمدزمانفىالعرب

نتتبعأننستطيعمدىأىالهنساْلأنيحكنناذلكبعدشم؟المتحفظةأو

المسيص.المهودىالانيرثار2

يؤمنونلقومموصةبأنهاانطبماعا)1(للقرأنالأولىايأياتثطى

وقد.والارتباكالابهاممنالكثيريشوبهالايمارمذا-لانوان،بالذ

سقرمثلالسامعيفهمهالموصدماذكرتاذاضيبةكلحاتن2القرفسر

ويدل،الهأوربمثل-لل!اتيفسرلمومنهوأمثاياوالصمةوالقارعة

المثقفينانملىيش!سورةفى،امعبةأى)ءالبيتمذارب"التحبب

للتحبيراختصاراللهوكلمة.دلهiعبادأنفس!ميحتبرونكانوامكةأهلمن

ومنه4ميةالافيقىhotheosهوثيوصبىتمبيريحنىكصا5،الاله"

فىالوثنييناتالمحتملومن.الأعلىالالهموبهاثمصودأنعلىيفهم

اقهاسميستعملونكانوا(والسلامالصلاعليه)محمدزمانثبلمت

يسسالطاتصفىالمعبودألالهكان-لما،للكحبةالرئيسىالالهعدىللدلالة

.(الم!لد)-8Yاللقرالثالثالدصلاخر)1(

!نوت.لاومد،للتمريدروليصتخمليهفيهواللاعوالألفءئلخالقاصمإرر)*(ير

.(-اقرم!)-(الهكلصأ-)غوو!م!خاخطةهطملةنحرلألطمل
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مكةفىامحمهـ!

والمسيحيوناليهوداستخدمهاقدالله-للمة-لانتفاذا.الالهةأى،اللات

الاحتمالويكون،-لبيرةتكوقالأموراختلاطفرصةفانه؟المعنىبنفس

نأيروالمفانهم،باللهمكةأهلبضأمنياأ،نهمناايارجح

حتىاقهفىاعتقادهم!تتطرضالآلهةضدفىالقديمةمعتغداتهم

هـضوما.

نتيجةأنهالابدالحرببيقبالتوصيدالداخليةالأحاسيسهن!

أمامكانفقد،)+(،)؟(،أسماسيةبصفةواليهوديةالمسيحيةللتأثيرات

فالامبراطورية4واليهودبالمسيحيينللاتصالى-ثعيرةفرصالوب

وحضارقهابقوتهاكبيرةدرجةالىمجبينالعربكانالتى،البيزنطية

.(المولمف)-بالتنييلانطر1)

وابراهبم،ابراهيمأبناءوالسلامالصلاةعليهموعيسوموصىهصدا*رص)*!

قانتاأمةكانابراهيمان-الاسلاميكونأنيجبكماسصلماموحداالرحمنخليلكان

مستتيمصراطالىوهداهاجتباهلأنعمهشاكرا*المشركينمنيكنولمصنيلاثه

التوحيدموخداالسلامعليهاصماعيلافهرصولكانوكنل!(؟12+002؟النخل)

رسولا.كانلأنهشانبةتشبهلممالذىالصليمالص!يح

.(54سريم)نبيارصولاوكانالوعدصالقكانأنهاسماعيلالكتابهيواذكر-

هوحدينمكةفىمعهمعاشتالتىالأخرىوالقبانلا!ساعيلفر!ةمنالعربو!كان

بنفىويعتمرونيحجونكانواأنهمقبلمننكرناوقدو.السلامعليهابراهيمدينعلى

وكانوا،وسلمعل!هاللهصلىاللهرسولبعثةقبلوذل!اليومونعتمربهانححالتىالمناصك

عمرأدخلحقىكنملكالوضعوا!متمر.؟ليومبهانلبىالتيالتلبيةصيغةبنعىيلبون

الىالصيفرحلةفىبهامرالقىالوثنيةقبائللبعضمعَليداالأصنامعبادةلصىابغ

تقربهم6نهامنطقهموكان،معهالأصنامعباد!يادخالابراهيمدينلهىالتمريففبد"الشام

.(3الزمر)زلالىاكلهالىليقربوناالانعبدهمما-ذلمياثهالى

هذهبعبالشهأ!ثركواولكنهميحبدونه1نهملهموجلعزالله6مبتالتاليةالأيةولهى

.لأصناما

!اقو!تكررولقد(601يوسف)مشركوقوهمالاباكلهكئرهميؤمنوما-

وحل:عذ

.!38الزمر،25لمقمان)اللهليقولمنوالأرضاتالصمما،خلقمنسألته!ولنن-

اكلهليقولنوالقمرالشسىوسخروالأرضالصماواتخلقمنسدتهمولفن-

منضركاءلهجعلواولكتهمعبادتهويزعمونهوجلعزاكلهيمر!ونفهم(61العنكبو!)

والتوحيد.الصلامعليهابراهيمعهدهندالعربعندموجوداننطئتوحيد،أصنامهم

ولد.9وزوجةلهولميىتعدديةفيهوليسشءكمحلهلميسواحدبالهايمانالاسغمفي

رسلوالسلامالصلاةعليهموعيحيوموصمصدمنكلا%تنصى،لاالنهايةوكل

الفو!بد.الي8الدعروهيواحدةكله!الر!مل8lدعpوحلعذاور
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لعرنجيةاءالخلاية

الامبراطورةفىوحنى،الحبشة-لانتوكذلك،مسيحيةكانت،العاية

،للفرستابحةولايةكانتالتىوالحيرة،قويةالمشيحيةكانتالفارسية

الضامية0للكنيسةأماميةقاعدةكانتبهاوثيقةصلةعلىالعربوكان

والقوةالتوحيدمنالصريجهذاأنشكولا.النسطوريةأوالثصرقية

العربفيأثرقدالماديةللضمارةالعالىوالمستولىوال!صياسيمةالصمكرية

المستقرةوالمجتمحاتالبدويةالغبائلتحولتفقد،وبالفعل.-لبيراتأئيرا

منالتجاربعضوحتى،تد!ريجياالمسيحيةالىالدولهذهمنالقريبة

لمللتجارةالحدودعلىالأسواقمدنالىيرتحلون-لانواالذينمكةأهل

مسيحيونهناككانو-لذلك،يرونهكانوابماثرالطعنبحيدينيكونوا

بالدرجةالأفرادلأءمةتأثيريكنلمربماولاكن،وعبيداتجارا،مكةقى

الأصمية.منامافية

للمسيحيين،بالنسبةكانتكما-لبيرةباليهودالاتصالفرصتكنلم

حيثالمدينةكىوبخاصة،حميمةالصلاتهذهبضكانتربماوكن

عددأيضاه!ككاق!لما4جنبالىجنباالوثنيونوالحرباليهودعماش

وفىالوبيةالجزيرةشبهفىواحماتفىتيشاليهوديةالقبائلمن

عربيةقبائلأواسانيلبنر،منلاجئيناما،جنوبهامنالضبةالمناطق

مكة.فصيهودمناكيكنلمأنهالواضحمنولكن،اليهوديةاعتنقت

واطسيحيةاليهوديةالجماعاتأننجد4التفاصيلعنتحدثنااذ)

الغريبة،الأفكارمنالكثيرشكبلالهاكانالعربعلىأئرتالتى

أصحابأو(النسطوريين)الث!رقييئالشامييئهرطقةبذلكنحنىولا

باقىعليهكاتالذىMonophysitesللمسيحالوا!ةالطبيطميدأ

!اتينالتابعيناللاهوتعلاءتييراتكانتفقد،والحبشةالئسامأهل

بشاراتمنالمسَقاةالشاذةالأفكارمنبكثيربالمغارنةمحتدلةامنيستين

منشرةكانتأنهاييدووالتى،أضبهوماصحتهافىالمشكوكالأسفار

نأالى+توميالتىالقرأنأياتانفىشكولا.الرجيةالعزير!ضبهفى

الحربلبضنقدمىانماالعذراءومريموالابنالأبمنيتكوقالثالوث

في5
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.&مثس!في

البنبسأما0ة.،ذلكيحتقمونكانوارالذيناصاالمسيحيين

منبلالمقهسةالكتبمنأضاتأتلمالتفاسيلمنكثيرافان،اليهودي

ضتلفة.ثاءيةمصامر

كيرالموصدةبالبماعاتالتأئراضالتحامافستبعهأنلأنستطيع

كانتةفربما،ضئيلاالأصالاحمسنفىكانومنهوالمسيحييئاليهود

مئلاغريقيةفلسفةعلىمؤسسىبتوحيدتؤمنصنيرةمشمحاتمناك

استخداماتلبحضالمحتملةالتفسيراتبحضذلكيكونوقد،الصابئة

ليستانهببساطةأقولهاْنيمكننىومنا.)ء.(،الأ(،حنيف"كلَمة

كانتواذا،التوصيدنعوعليهامتفقصكةأيةعنصحيتادزأيةم!اك

اعتناعامثلشياسية!وافعكانتأنهاالمؤكدفمنا!كةت.مثلصنا!

بمساعدةخةالوحيدالحاكملي!ونلنسيحيةالحوهـتبنمئمان

عنالتارييخيةالروايةفىالحقيتةمنقد.اثفهناذلكومع،البيزنطييق

جزدةلشبهالدينىالوضعفضى،جديددينعنكباضين،الحنفاه،

السادصهالقرننهايةفىكانالذى،مكةفىخاصة!بصفة.الرب

يشعرونكانواالراجحةالعقوليذوىاشرجالمنكثيرهناككانأفهشكلا

أحتياجاتهم.يرضىشىءعلىالعثورافويتوقونثفراغ

الأفكارفىاتعديلاتبعضحدثتقدأنهملاصظةيجب،وأخيرا

رأيناوت،العرىالمنظورفىاستيعابهايكنضىالمسيحية-اليهودية

لىالمائدة(ثلاثةئالثاوواتتالراالنينكفرلض):ضاليلترلهاصارة)ء(

34؟81لأ

.2الذلد)!التنطان!ر)؟،

!نحندلالدىالمسلمالمنيد05العربلحمانكاموسفىمنكلورابنتال(**)

ملأملىال!رامالبيفبلةيسنقبلالد!موفىقيل.الحقالىيميل9مه0امهاتمن

أهرلىاصلممنهووقيل،المضلصمووقيل.والصلامالصلاةهـعليهنبيناعليابراهيم

حنيفلههوايراهي!!ينعلىكانمن:8عبيدابروص...شءكل!لتوطما*

ابراميم!ينعليصنطءنحن:يقولونهالباهليةكلالأرناتبدة?،تالمر*ت

كانمنالباهلطليالصتيف:الزباجىدتال...حنيقاالمص!صمواالاصلامباء!لط

.،المصلمال!نعونكانالاسلامصاءفلما+ويخقتنالحنابةم!!يفتصلالبيت!ح!

مههابراهه!فيمتالأصالمننبقيماموواليالبناكة!ضلم!ة-الاختتك

8(المتج!أ-!الصعمينصلاه
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الملهةابت-

وقه،باللهالتملقالىبالدمرالمتعلقهّاقديسةاناف!رالتقلتكيض

يترلونكانراالوثنيينأ!درجةالى5الرم!ننرصِفي4الافكرةظتلت

عليهاوجدناقالوافاحضةفحلوأواذا،:افهمنأوامركانتضافتهمان

بنىالهالتفيركانوربما.(28راتالأع)،بهاأمرناواقهناأباه

قدالقرأنكانلوحتى)القرأنقبلمنموبردامكةمنأءهـهةلانسعا-

وث!ودعادفىنبيينكانا)5(وصالىاهودابأنالحلمأن!لا(الحادئة-لر

.للنبوةالمسيعى-اليهودىا!وملتطبيقن2للقرصابقامثالاكانربط

الصلاةعليه)محمدقبلالنبوةادعىقدحتيفةبنىمسيلمةكاتواذا

النبوةلمفهومكانكيصيبينمذافان،لببفىlيقولبهما(والسلام

قبولفىالحربىابنظورفىالأستيحابانحكسوتد.،.1tجذور.

!ونهاالعر-!كان3الشاقوافلطرشكلصالعمدافىتقع)*(

المنموتةالبص!خاصةهذايدمنااليالمداننهذ.زالتولا.!عول!ه!دمابه!!

البب!-!ى

(بالذاتهكةوأهل)ثالعوب(94"الشعراه)هارهينبيوتاالجبالمن!نحتمن-

ومىفالأث،نكما"الشامالىةواهله!اككانأنمنذصالحمدائن!ثر!ونكانرا

اليهودمنالعربالى(تربفهىالعربيةالجزيرةشبهجنو-فىتقعهودقومعادارض

العرببأئقولمبررأتهناكفل!س!يابللهىالسبىضر8فىالدممالمهدالنيئْكتبوا

لبهاهنكرالبديدالعهد!ىليى)الصدط!كلعن!!هوداصالصا!وا!

للاصدكذلل!.رتاريشبانسا!مب!ف!ودالمروتمنوانهخاعة،السابب

الصلام:عيهنوحهصةثكربمد!الو!علعذاررات

ه!ابلمن!مهولا؟نتتعلمهاكنتماالي!نو!هاالني؟نياءمنتله-

.(9،)هو،

كانت9خا.صا!ايوحيمما؟وثمودعادشكرمندالتعبيرهلىاهثلطكرل!بينما

.(المترجما-معحلة8بصوررلوللعربممررلهة

!اصليادرعمول!ههطىا!ذابمصيلمآقلم5:اكلرصهالبحارىثال)ء*(

سيلةطو3وكانه..اتبعتهبدهضهالأرمدلىمعلان!:كولالهعلوطمطي

البمثة!منعاما21بعد\ى0الهجرةمنتصعأماوسلمملههاررصملىارورهلللي

صدىاوررصولاا&فلومهحتىأنهعدىدليل!هدا،حنطةبنىر!خسق!كانا

الرئيصيالمراجعمنوهو)اصحقابنوقال.8النبوادعىقديكنلموسلمعليها*

ادهي؟ى)وتنبااروعدوارتداليمامةاليانتهواطما5:(المؤلفعنهاأخذطتي

ا!ةملههالرصرليقصه)معهالأهرلهى؟ثركتتاني:وقاللم!محنب(اننبوة

.("الصمعم

؟رصلت.وع!ططاورمملىاورلح!ول.صه9طلتهانقدالكذاب-لماِ-صفة.

مه-.اهرسودصمد1اهـا!سولسيلمةمئ:بها!لالوسول!رممالةصيلمة
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مكةممصه!كل

عادةالصحبمنأنهمنبالرغم،رفضهاأوالمسيحية-اليهوديةالمفاميم

قدلهذاوأثهم4ذكرلهايردلمبفكرةعلمعلكانواالربأننبينأن

رفضوها.

،(والسلامالصلاةعليه)محمدحياةلدراسة،ضروريايكونيكادلا

محميراوأتخاصة،والمسيحيةاليهوديةللتأثيراتالنسبيةالأمميةتحديد

نأظركأنهىالرنيسيةالضرورةولكنءخلافموضعالتفاصيلمن

الصلاةعليه)محمدالىالقرأنمجىهتحبلمنتشرةكانتالأشياهصهمثل

لرسالته-بيثتهواعداداعدادهمنجزءا-لانتوأنها،(والسلام

م!ههن،الرحيمالرحمئ51بصم:!يخهاقالill."بررالسكلالحمعةعليهالرصول-

-.(.المقربم)ال!ابصيلمهاهـ!ىرهل

AA
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اثطنىالص

الىيمملم(عليهاللهصلى)معمدح!ياةبواك!ر

النبصةوصحوة

مح!د!9-نسب

منافعبدبنهاضمبنالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمدمو

مكةحاكممو-رأينا-لما-قصىو-لان.الغ...كلاببنقصىابن

السلطةأنالأ4سلطتهمنكثيراسلالتهعنهوورثتزمانهفىالقوى

الأساسىوالسؤال!.عروهمتزايد-للما-فشيئاضيئا-بينهمتقسمت

منا!رهذاعلىجداثه2وأباؤهكاناذاماهو!محم!بحياةالمتطئ

فيهأمبالغالأهميةمذهأنأم،المحمادرتتصير-لمامكةسياسةفىالأمحية

مؤسسو-فالحباسيون.(الغربيينالكتاببعضلذلكيميلكما)

مؤسسو-الأمويونبينما،ماشمالىالانتسابادعوا-الحباسيةا!ولة

تناولوت.شسىعبدأخيهالىالانتسابيدحثون-الآمويةاللولة

ظليةبطريقةالأموجمهتاريخالحباسيةالدولةزمنعاشواالذينالمؤرخون

وأحفادهوابنائههاشمعلىأصبفواهمانمستغربافليس،التصاطفمن

لهمماحقيقةتمثللاقدبطريقةالصدارةموضعووضحوممكبيرةاصية

أنالىيئ!يرالمصادرفىالتيقفان،حادأيةوعل.وصدارةأصيةمن

،حالأيةوعلى.ادراكهايمكنحقيقةتكنلماليهاالمشارالمبالغةمذه

معالتحاطفبروح-ضمكبلا-عرضها-مقدبذلكالمتملقةفالروايات

منكبيرقدربوجودللاؤتراضأساصلالكن،وأحفادهوبنيهماشم

.الصيرةالتزييفاتأوا!اذيب

في6
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مكلأ.هحم!!كل

لتطويرامثيرفطواقهالأساسيينا!أربتمناتعبدأبناهأنوطهر

،فارسبلادالىذميونوفل،اليمنالىذصهشسىفبد.مكةتجارة

.الثمسامالىذمبوهإشم،الحبش!ةالىذهبواطلب

الحدبطبيحةأخرينأنرغم،لمرائهمجيدااْساساهذاكانوربما

تخلىقدشسىعبدأقوقصة.التجارةهذهفىأدوارهمأيضالهمكان

انشغالاأقلكانماشمالأنللحجاجوالماهالطحامتقديمحقوقعنلهاشم

تضقفرب!ا.الحتيقةمنأساسلها-لانربما،التجاريةبالرصلات

تنطوىمحا+ثرمكاسبعلىتنطولىالطويلةالمسافاتتجارةأنضسسعيد

لأىالنسبيةالأمميةكانتما!أيا.جالحبمغالصضيرةالتحاملاتعديه

فقد،(الحجاجمعالضجاريةوالتعاملات،البعيدةالبلدانمع)التجارةمنهما

ثحيمة-بهاوالمرتبطيقسلالته-غزةفىنسبياالمبكرهاشمموتأضمف.

المج!رعةرأسجملى-هاشمأخو-المطلبصبح2هاشمموتوبصد.المطلب

أمورفىبارزاثورايلحبلمأنهيبدولكن(والمطلبهاشمعشيرتى)كلها

المدينةمنالمطلبعبدوهوهشامأخيهابن-اطلباى-أضرخىمحة

أمه.معفيهاتوقفقدكانالتى

لحفو.،أخرىمرةازدهرقدالعشيرةوضعأنيبموالمطلبوبحبد

زمزمأنورغم.ومبادأةهمةذارجلا.أظهرهامعبةجوارالىزمزملبئر

،الحرمأهمهةزيادةفىواسهمتمةيةالمرعشالبئرهىذلكبحدأصبحت

ارتبطأنهرغمءمكةزعيمكانأنهاظهرقدالمطلبعبدعملأنعموفلِأ

جمنورئهتد-لانالذلىالحقذلك(الستاية)للجاجالماءتقديمبحق

عمه.ضلادخهأبيه

روىمامومكةمجتمعفىمكانتهلممرفةققديمهيمكنبرهانوأفضل

الأودالابنتزوجت(زهرةعشيرةمنأ!ا)فصفية.لبناتهتزوجهص

.(أسدمن)يلدضبنعرامذلكوبد(شسىعبدزعيم)أميةبنلحرب

اميةأباتزو!(مخزوممنأصا)عاتكةفان،اياخوياتلبناتهوبالن!بة

بنحربحليفجحشمنتزوصأميمةوابنتهأمخزشممن)المغيزةابن

عئيمةمنرجلاتزؤج!تمومبَبنعمبرأولافتزوجتأروىوأما،امية

..ث!
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twoو3محمد!طع.!طة

ثم.،رطمعميمةشأر!عبدمئبةاسبداليبر.وتزوجت،الدارمبد

منكريزمنتزوجتصكيموأم(مخزوممنأملالبنالأصدأبىمن

منبناتهتزويجعلىقادراكانالمطلبعبدأنهذاومحنى"شسىعبد

.)1(ونفوذاقوةوأ-لثرهامكةأ!عراتأفضلبعض

علىتنافسحالةفى.كاناأميةبنوحرب،المطلبعبدبأنوالقول

المراجع،فىذلكعنتفاصيلنجدلامادمنافيهشمكوكتولمكةزعامة

مؤرضىأنيحنى)ذلكبعدحدثتلمنافساتانحكاساالقول!هذاويبدو

الىبالاضافة،(المترجم-الماضىعلىالحاضرأسقطواالحباممىالعصر

والرواية.طيبةعلاقةعدىكاناانهماتظهربينهماالزواجعلاقاتأن

بشكدهامقبولةتكونربماالفيلحملةأثنا.برمةبئالمطلبعبدبلقاءالمتحلقة

!جموعةممثلاتلكمفاوضتهفى!لانالمطلبعبدأنباعتبارمن،العام

فىالتفاصيل-لثرة-لانتوربما.-للهامكةباسممتحدثالاصفيرة

لسياسةبرراتأودوافعلتقديممحاولاتبمثابهَالمختنفةالروايات

وانتهت،!ثىهعنالنهايةفىتسفرلمالفيلحملةوأنخاصة+ابعبد

المطلبعبدمومفكاتاذأمانحكمأننس!طمعولا4بانسحمابهافاجعهنهاله

بوتتذلثهب!ماتلأنه،لاأمبمكةنفوففىأثرقدالغيلصملةمن

ناالحعلةمنالسياسةهذهاتخاذهفمعنى،حالأيةعاله.)ه(ذير

.أسوأوضعفى-نسبيا-أصبحتعثمميرته

الىوجيزةلفترةذلكبحدالمطلبوبنىماشمبنىزعامةوانتقلت

(الفاءبكسر)إفجاراحربالفترةهذ.وشهدت،المطلبعبدبنالزبير

هذ.فىبارزةشخصيةالمطلبعبدبنالزبيرجمنولم،الفضولولحف

وقد،الضعيفةللش!انرتجمعبمثابةالفضولطفوكان.الأ-اث

الحدفهذاتئ!مكيلفىبارزادورا،تيممنألجثانبناللهعبدلعب

بينمنجعكانثاللهعبد-لانوقد،بيتهفىعقدقدالاجتصاعمادام

.(؟)الفجارصببدايةفىالباررمكةشضيات

.3أ-+،8،صمدابنألأ(

ثلديمهكلانهادد!ب8.لهاولت.الل!ل3طb.ىالول!،تاتاأ*(،

(ْادابم)-صنرا!بثمانى

A.ح!لا+ل!،eoث!كل!علمت!أdes!حد)3 .P Cav

ni5وركه.118474"!8!هةكد P8لهيهavant

لأ9
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مكةمحمد!فى

المج!عبدبنالزبيرشخصيةمنغموضاأقلطالبأبىوشخصية

حلفعقدبعدلفترةوالمطلبهاشمللعشيرتينزعيماطالبأبوأصبحفقد

كانطالبأباأتومع.سنواتبئلاثالهجرةقبلموتهحتىالفضول

واضح-بشكل-كانتعشيرتهأمورأنالاللحشيرةكزعيممحترمارجلا

هذهوكانت،الصحراءفىابلكراعىاليهيشاروكان،مزدهرةغو

لارضاءكانتالاشاراتهذهأنويبدو.)3(بالازدراءعامرةالامئمارة

هاشم.بنىمنبالغيرةيحسونكانواالذير،،الأساسفىالعباسىإ،ش

ليعيشعلياابت!محمدأخذ،طالببأبىالمحي!الفقرلظروفونظبرا

كفاءاتنقصالىعنهاجانبفصراجعةالأوضاعهذهأنث.ثولا،معهم

الذىالتدهورذلك،الحضيرةأحواللتدهورأخرجانبوكه،طالبأبى

أبرهة.لمقابلةباستدعائهمرتبطاالمطلبعبدموتقبلبدأقدكان

طالب،وأبىائزبيرمنلكلشقيقاأخا!صحمدوالداللهءجدو-لان

عنومات،الأسرة(فرادكسائرالشاممعالقوافلتجارةفىيعماءوكان

ارهتجاريةرحلة-تعودتهطريقفىوهوالمديخةفىفسبياتكحغيرعمر

.!محمدولادةمنقصيروقتقبيلهذاحدثوربما،)4(ضزة

قبيلةمنزهرةعشيرةمنوهببنتأمنةفهىط!محمدأمأما

عثصيرةعنلأ!اجدهاوكانهالدارعبدعشيرةمنأمهاو-لانت،قريش

منيعددالقربىبربارومرتبطا!محمدكانفقد،هذاوعلى.أسد

مكة.فىالرئيسيلأالأسرات

ء!عحمدعشيرةأنهويهنخلصالذىالانطياعفان،عاموبشكل

بعثةقبلمن،مكةأمورتناولعندالصداشةفىأخرىمرةاصبحت

قبيل-الآنوأصبحت4تدهورحالةفىنفوذهاكانقرونبثلاثة!محمد

الضعيفةالعشائرهجموعةبينبارزااعضرتكونأنتعدولا-البعثة

محبالتارةالحملفىاست!وواالشيرةفىأفراداأنورغم.والفقيرة

ت8،؟47صمتنفلدتحقيق،الأؤرقى)3(

.61،؟،01صمدابن)،(
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النبوةودعوة!محمدحباةبواكبر

لكن(كبيربقدرالتجارةهذهفىمشار-لتهمتكنلماي!ورعلىأو)ا!مام

تجاريةلأسبابوربما،ومخزومشمسبمبدمع-لبيربقدريشار-لوالمربما

ماتيقازاءودبغيرللتصرفاستعدادعلى!لانتوالمطلبهاشمعشيرةفان

يشيرماهنادكانربماأفهرغم(ومخزومشمسعبد)الثريتيقالعشيرتين

منرجلاتزوجتزينبابنتهاناذ؟عنهمااقتربقد!سضمحمداانالى

.(خالتهاابن،ضمسعبد

الأولىوسنواته،(وسل!عليهاللهحمملى)محمدمولد-3

علىالناجحةغيرأبرهةحملةعام-الفيلعامفى!محمدولد

بحدميلادهوكان.تقريبام057سنة-اففىذلكوكان،مكة

فىالطياالطبقاتعادةمنوكان.المطلبعبدلأبيهجدهفاكفله،أبيهوفاة

الطفلينموحتىالبدويةالقبائلمنحاضناتالىبأبنائهاتدفعأنمكة

محمد!معحد:ماوهذا.البنيةقوىفيغدوالنقىالصحراهجوفى

سعدبنىمنامرأةوهى،يةالس!حليمةرعتهفقد،+لثراوعاميهاطوال

.هوازنقبيلةمنبكرابن

السادسةفىو!وأمهفماتتاليتيمالطفلعلىالصعابوتوالت

اصطحبهالذىطالبأبوعمهفكلفه،جدهماتبمامينذلكوبعدعرهمن

بينومحمد!الفاكجمسر)الفجارحربونشبت،الشامالىتجارتهفىمحه

هذهفىصغيربإورقامانهويقال،عمرهمنوالحشرينعشرةالخامسة

حلفتشكيلعندأيضاحاضراكانوربما.أعمامهجانبالىالحرب

هذاأن!محمهصرح(النبويةالبعثةبعه)لاحقوقتوفى0الفضوله

ضدالعدالةمباثىءاقرارهوالحافهدفو-لاق،طيباشيئاكانالحلف

جداقريبهدفؤهو،والغنيةالقويةالقبائللبحضالظالمةالممارسات

.،الكزيم)القرأنتعاليمصأنببضمن

منوذلك،زوا،قبل!محمدعنالأساسيةالحقائقهىتلك

،(الدنيوية)الموضوعيةالحقايقعلىيركزودالذينالمؤرخيننظروجهة

!3
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،!مكهمصه

أضافهناك،حالأيةوعلى.النقاووهشهبعضحولطجدالهفثمةذلكومع

theoloialغيبيةأبحادذاتشضيةكانأنهعلىتصوره-لثيرةياتحكا

racterمنطائفةومناك.عر.منالمبكرةالمرحلةهلىهفىههح

هن!صحةبمجزمونيكمادونبالغيبياتيؤمنونلاالذينالمؤرضين

أنبحداليهاالاشارةفتوقمانالمنطقىمنأمورالىتنيرلأنها،الروايات

الرواياتهذهأنالمؤكدمن.اليهاشا).ةنجدلاماوهو،نبياأصبح

بالنسبةحقيقيةفهىوبالتالى.المؤمنينللمسلمينبالنسبةضىءعنتحبر

يمكنكانعماتحبيراأيضاكانتوربما،نبيهمحياةلاطالةومناسبةلهم

نأ-لافياوسميكون.حدوثهاوقتحافرا-لاقانعينينذى!لليرا.ان

اسحق:ابن-للهاتبنصالرواياتمذهاشهرنتدم

و!،)رسولمرضعة4سعدبنىمنذؤببأبىبنتصليمةكانت"

صغير.لهاوصبىوزوجهاصالرضطهعنتبحث-لانتكيفقروى

،للرضعاهطلبابكربنسحدبنىمننساءبعضمعأرضهامنخرجت

ق)-(أتانعلىفخرجت،شيئاتتركلم)5(شهباءسنة-لانت:قالت

)-+ه.(بقطرةتبضه،والله()معيضارفومعناأ-ه(مصفرةسمرا+

ئديىلىنجدما،الجوعمنيبكىذادصبينامنأجمعذلكليلنانناموما

فخرجت،والفبىجالغيثنرجوكناومنا،يغذيهماشارفنافىولايغنيهما

ضحفاعليهمذلكشقحتى)-+(بالر-لبأذمتفلقدتلكأتانىعلى

رسولطعليهاعرضوقدالاامرأةمناعممتمافواللهمكةفقدمنا.وجفا

الينماتمننعأنعسىماذاوقلناتر-لنا.يتيمانهقيلاذا،فنأباه(!)الله

أنعسىفماذاوجم!أمهفأما،الولدأبىمنالمحروفنرجهانماءامه

امرل!صواحبىمنقر،مافوالله.فيهفرلمحبفكنللم5اليناصن!ا

لزوجى:قلتالاظلاقوأجمشاغيرهنجدلمفلما،غيرهرضيطأخذتالا

دايانطلقن،رضيعسيسصواحبىبينمنأرجعأن!رهانىوافه

م!رههيهاليسجدباه)"(

.الحمار،تفي)ء*(

.كلر8فيهيياضابينماه!منيق!رأءاسم!ابنروايةكل]***(

هومة.منةناقة)بهه"*"(

لبقءطر8يهاليى)??ء(

.(المتر!م)-!تمهلت!لدمنعلبهبيبما6م!)******(

9،
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النبو88ودعوو!مصدحيلاهبواكير

اثهيجعلأنفسى،تفعلىأنهعليكلا:فقال،فلآخذنهاليتيغذلك

،غيرهأجدلمأنىالاأفتهماقوالله،فأخذتهفذهبت.بركةفيهلنا

لبنمنشاءبماثدياىعليهفأقبلرحلىبهفجئتاخذتهأنالاهودا

ضهماكلفأخذ،روىحتبى(ابنهاتقصد)أخوهوشربروىحثىش!رب

تلكشارفناالىصاحبىوقام،صبينافيءمنننامفكنولمناماثمكفايته

ليلةبخيرفبتنا،رويناحتىوشربتشربمامنهافحلبلطفل-انهافاذا

نسمةأ!ذت.لأراكانىوا!،خليمةيا:أصبحناجهصاحبىفقال

وركبتبلادناالىراجعينخرجنانم.ذلكيارصا،!واقه:فأجبتهمباوكة

باكعلقماحتىالركيبناأتافىلقطعتفوالله،الصبىطملةأقانبم

انتظرينا،،ذؤيبأبىبنتياويلك:ليقلنصواحبىانحتى،حمار

فقلن:،لهىانهاوافهنحم:فأقول؟محناعليهاخرجتالتىأتانكأهذه

اللهأرضمنأرضاأعلموماسعدبنى(رضق!ناحتى.لشلالالهاأنواللى

اللامبضمألبناشباذاتروحثملتسرحغنسكانتفان،منهاألمجه

شاةلهتبضأخدحولناأوحواليناوماشئنامافنحلب(البا+وسكون

ويحكم:لرعاتيم-ليقولونانهمحتىجياعالتروحأغنامهمواق،لبنبقطرة

أغنامبمفتروح،محهمفاسحواذوْيبأفيبنتننهنمتسرححيثانظروا

شئثا،ماتحلبلبناشباعاأغنامىوتروح،لبنقطرةفيهاماجياعا

وفطنته،العمرمنسنتينبلخحتىنتعرفهاالبر-لةيرينااللهيزلظم

كةتحتىالشتتيقبلخمافوانله،الغلعاقتشبهلاشبابايشبفكانه

منفيهرَأيناسابهضىهأضنونحنأمهعلىبهفقنا،5جفراغلاما

ا،خبرىالسنةهذهبابننانرجعدعينالهاقلتأمهرأتهفلما،البركة

نجممبرحتهنحمقالتحتىبهازلنامافوالله،مكةوبا+عليهنخئمىلاننا

منلهأخمعبيوتناخلف-م!فبينما،ثلاثةأوشهرينبهفأثمنامعنا

القرضىأخهذاك:فقال،يشتدذلكأخوهْجاهلنا)!بهمفىالرضاعة

شىهعنيبحثونوممبطثهشسقافأضجعاهبيضثيابعليهعاروجلانطمي

لونه،متتقعاقائما!جدهنحوهنشتمدوأبوهأنافخرجت،باف

رنجلانطهنى.قال،؟بنىشأنكما:لهوقلناأبوهواعتنقهماعتنقته

فطرحا.شيئامنهاستخرجاثمبطنىوشق!أضابانى،بيضئيإبعليهما

.(المتربم)-قوياتمديدا\كه)ء(

f**(صعارهناالمرادودعل+والمعؤ.رالبقرالضاتدرلاد.!هيبهمةحمع

الفن!.
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!كلمتمهمه

خشيتلقد،حليمةيا:أبوهفقال.محتةبهفوجحنا،كان-ل!ارداهثم

بهيطهرأنقبلأهلهالىنردهبنافانطلقىأصيبقدابنىيكونأن

+(؟ياطئر،ردكمامافآلت،هأمكلبهفقدمنافاصتملنا،منهنتضفما

عليناالذىوقضيناعناأدىقداقهان:قلت،حريصينعليهكنتمافقذ

جمماذادما:فقالت،أهلهالىنرده،والأحداثالاتلافنخثمىوقلنا

أخشيشا:فقالت،خبرهاخبرناهاحتىتدعنافلم،شأنكافاصهقانى

مائنانهواللى،سبيلمنعليهللشيطانماوالهكلا؟الشيطانعليه

بهثحملتقاله.ب!قلنا؟خبرهأخبر!صاألأ،شأنهذالابنى

-لأنهبهحملتصيئالنومفىفاريت،منهاخفقطحملا)ع!(حملت

مضداولعثم،ا!مامفى!رىقصورلهأضاعتفورمن!خرج

الىالسلامةوصاصبتبهما،عنكمافاتركاه،السماءالىرأسهرافحايديهكل

)مى!بلادس

أطنهلاالعلماهأصدعنيريدبنثورحدثنى:اصحقابنوقال

عليه)اللهرسولطأصحابهنبمضاأنالخلاعىمحدانبنخالدغيرأحدا

يبىدعرةأفا،نعمقالنفسكعنأخبرنا:لهقالوا،!السلامالصلاة

أنهبرصمدتحينأمىورأت4)0.السلامعليهماعيممىوبثصرىابراميم

بكر،بنصحدبنىفىواسترضعتالشمامقصورلهاضاتنورشها!ج

معهمابيضثيابعليهمارجلانأتانىخيامناخلفلنابهمفىا.ن!افبينما

قلبىاستغرجاثمطنىفشقافأضجطنى،ثلجامملومةذعبمنطست

مرضع.ياأى)*(

علىثرياامرأةكلمةفحذفت،!نهأخفقهحملاامر+صملتفما،ى)?(

والثابتالمعروفهنفانهضمناالمفهومةالكلمةيحذفونحيثفصاحتهمفىالعوب6ماد

منولاأشقاهْلا8اخدلهليص!اثهرسولأنالصيرةكقبجميعفى

التا.محون1يمكنلاهذاوعلى+تزوجاحينبكراكانو9مه،بيهمنص9نو،الأم

.(المنرمم)-للفانمدوانماللممصمهنا

اثباتمعوالنهايةالبداية!يكلئيرابننكرهاكعااصمقابنرواية(***)

بيئبسيطةاخقلاهاتوهنا!.كثيرابنروايةكلتودو4المؤلفرواهاالقىالزيادات

.(الترجم)-ا،خ!الاسعيينائدخضودوايةطي!ابخهلراية

بطما.رما92؟ءالبتى58ر8اف!ر)5(
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سنيوةعوةؤ!سدحي!بواكير

حتىالثلحبذلك؟بطنىقلبىغسلافم،فألقياهاسودا+علقةمنهفأخرب

أمته،منبشرةزنهةلصاحبهأحدمصا!لهثم،كانهكمارط.أققيا.اذا

بمائةفوزننى،أمتهمنبشةزنه:قالهثم،).(فونرنتهمبشرةموزننى

:فظل،فوزنتهمبألفن!نىفوفى،أمتهمن!لفزنه:قالتم،فوزنتهم

.)-()6(لوزنهمبأمتهوزنتهفلو،بمنكدعه

.السامافتاجراركبفىخجطالبأباانتم:اسحقابنقاد

فيما)ط!(اللهرسوليه)"**(صبالمسيروأجمعللرحيلتهياْملما

أفارقهولاسبهلأخرجنواللهةوؤاكطالبأبولهفرق،يزعمون

بصرىالر-لبنزلهفلما،محهبهفخرج،قالهكماأو،أبدايفارقنىولا

وكان،لهصومحةفىيحيرىلهيقالهرأهبويها)-ه.(الشامأرضمن

(،**kراهبا)*ءقطمنذالصومعةتلكفىيزلولمءالنصرانيةأهلعلماليه

كابر،عنكابرايتوارثونه،يزعمونفيما،فيهاحممابعنعلمهميصيراليه

يكلمهمفدبهيرونماكثيراوكانوا،ببحيرىالعامذلكنزلوافلما

صومحته،منقريبانزلوافلما،العامذلككاقحتى،لهميعرضولا

فىوهورأهشىءعن،يزعمونهفيط،وذلك،كثيراطحامالهمصنع

وغمامةأقبلحينالركبفى!اللهرسولرأىأنهيزعحون،صومشه

فنظر،منهقريباشجرةكللفىفنزلواأقبلواثم،القومبينمنتظلله

ضلىالئسجرةأغصان)،*--(وانهمرت،الشجرةأظلتحينالغمامةالى

صومصتهمننزلبحيرىذلكرأىفلما،تحتهااستطلحتى!اكلَهرسود

طحامالكمصنحتانى.فقالاليهم-أرصلتم،فصنعبطعامأمروقد

وعبدكموصغيركم-لبير-لم،كلكمتضرواأنأحبفأقا،قريشمحثربز

-لنتما،اليرملشأنالكانهبحيرىياوالله؟منهمرجللهفقالوحر-لمً

.(المقرجم)-منهم"نكلوزنىكان،ى)*(

.(المترجم)-قوىجيداصنادوهدا:!ع!ابنقال)ء*(

*إ.1:؟.ا،هشا.ابن61(

.(المترجم1-الكرقاو1عل!وبتعلق9ى)***(

.(المترجم)-ال!راقالهىالتى6البصرغيروهى?()**

+(المترحم)-بميدزمن!فلى؟ى*(****)

(*.المتويم-')ومال!اتلأ!ش!لأى)*??ء(

-63صه
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محمد!مامكة

بحا-ىتلهفالنياليومضأنكلط،تتيرايكفمركناوتبناهذالصنع

واصعاكرمطماناحيبتوفضيفولطنطم،تقولىما!نقد،صم!عت

من!فا،لتهرسولوتخمفاليهفاجضمحوا،ثلكممنهفتآكلونطعامالكم

بحيرىراهممدما"اشمجرةتحتالقومرحالفىسنهلحداتهالقومبين

قريش.معثصريا:ففال،(كتابه)فىضنمهويجد!ايحرفالتىالصعهيرلم

لهينبنىأحدتخدفما،بحيرىيا:دواظ4طحامىعنمنعماحديتحلعنلا

،لععموالأةتلى،رحالناحىفتخلصسناأحدقناوهوغلامالايآتيكأن

واللات:القوممعقرلننىمنرجلفقال.مع!كمالطعامهدامنيضرادعوه

المطلبعبدبىاللهعبدبنمحمديتخلفأنمناللؤمكانانوالعزى

رآهفلما.القوممعوأجلسهفاحتضنهاليهقام.ثم،بيننامنطعامعن

كانقدجسدهمنأشياءالىويمظر،شديدالحظايلحظهجحلبحيرى

اليهفامرتغرقواطعامهممنالقومفرغاذاخى،صفتهمنعندهيج!ا

عمااحبرننىالاوالحزىاللاتبحقأسألك،غلاميا:لهوقالىبحيرلى

بهما،يحمفوثقومهسمعلأنهذلكبحيرىلهقالو)نما،عتهأسألك

فوالدهشيئاوالحزلىباللاتتسألنىلا:لهقالط!اللهرسولأنفزعموا

أخبرتنرماالافبالله:بحيرىلهفقالا،بغضهماق!شمِئاأبغضتما

منأشياءعنيسألهفجعل،لكبباعماسلنى:لهفقال،عنهأسألكعما

ذلئهفوافق،يخبره!اقهرسولفجحلوأمورهوهيثتهنريهفىحاله

خاتمفرأىطهرهالى!ظرثم،(كتايهفى)صفتهمنبحيرلىعندما

قاله.(!لتمابهفى)عنمهالتىصفتهمنموضحهعلى-لتفيهبيقالنبوة

فىغفطما+!اسحقابنقاله.+(المحجمطبعةمثلكان:مشامابن

ابنى،:قال.،منكالغلامهذاما:لهفيقالطالمجهأبيعمهعلىأقبل

:قال+حياأبو.لكونانالغلاملهذالنبغىوما،بابنكهوما:قاله

صدقت،قاله،بهحبلىوأمهمات:قالط؟أبوءفحلفماقال،أخىابنفانه

وعرفواْرأوه"لئنفوالله،اليهودعليهواحنربلدهالىأخيكبابنأرجم

فأصع،عظيم.ضأنعةاأخيثهلابن.نن-1فانهضرمنهمليحسنبماعرفتفاعنه

لم.(لمتمب!ا1)!-لح!اعاءمو،(*)
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النبو،ودعوةمحمدْ!!يحهبواكيو

منفرغحينمكةأقعمهحتىسيعاصالبابوعمهبهفخرج،بلاده-ألىبه

.)ع)7،بالنسامتجارته

-دي!عمن،وانسملامالصلأهَعليه)محمدزواج-3

لمدخوبنتجهحدمحن(والسلامالصارةعليه)محعدزواجيحتبر

اصتمليديهالروايةوتقول،حياتهمنالأولالجزهفىتولنفطةأسهابن

الصلا!عليه)محمدأمانةعنسمحتلما(عنهااللهرضى)حديجهاد

مالفىلهايخ!3أنعليهعرضت،أخلاقهوكرمحديثهوصمق(والسلام

بنىمنزوجيهاأخروكانمرتينتزوجتقدوكانت،الشامالىتاصا

عمالهطريقعنالخماصمالهافىتتاجرالآن-لانتول!كنها،مخزوم

عليه)محمدفعليما(عنهااللهرضبى)خديجةسرتولقدتستأجرهمْ

منهاالزواجعليهعرضتأنبشضيتهاعجابهاوبلغِ(والسلامالصلاة

الوقت.ذلك)++(فىعحرهامنالأربحينفى-لانتانهاويقالط.فوافق

والعئ!رين.الخامسةفى(والسلامالصلاةعليه)محمدكانبينما

سبعةأسماهالمصادرذ-لرتفقد،فيهمبالغاخديجةعمر-لانربما

وزينبورقيةالقاسم:وهم،(والسلامالصلاةعليه)لهحمدولدتهم

الصبيةماتوقد،)8(والطاهر(الطيب)اللهوعبدوفاط!ةكلثوموأم

كمامتتاليةصنواتفىو!واقدالسنبعةكانلووحتى،صغاراجميحا

كان(عنهااقهرضى)عمرهاأنيعنىهذافان،سعدابنرواةأءيذ-لر

مستحيلأمروهذا،اكلاخيرالاينتلدأنقب!والأربحينالثامنةبلغقد

الزياداتاثباتمعلنهايةوالبدايةفىكئيوابننكرهاكمااسحقامنرواية)*(

.(المتوعم)-حيرابنيفكرهاولمالمولف!وهـدهاالتى

-.117-5115هشامابن)3

عمرهاانمعولعنهصااكهرضىعبأسىابنولكن.حزامبن!ك!مقولمذا)?(

افيرواهما،والحبلامالصلاةجمليهالرسولتزبجهاعندماعاباوعشريننمافية5،ن

.(المتريما-عمماكر.

سيبلالاصتةالرصول!أولاد1ن!اصصحا).1/1،85%+سصابق)8(

بحدفىلدو!والطاهويكنىالوصول*ثوبه+الاسعمنجلولدوفالقاصم.هماابنان

.أ6لوابم)ْ:ْ*صل!يفكركمابفاتو؟ربعالطيب9يضاهـسمىالا!ملام
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سه!!مكة

ي!ستحقتجعلهالتىبالمرجةعا!ىغيرأمراويحتير،()*حالبأية

تردملمذلكومع،مجزةاعتبارمايمكنالتىالأمورمنانهبل،التضيق

.الطبرىاوص!دابنأوهشامكتبهفيماواحدةتطيؤ،كلمة

(والسلامالصلاةعليه)محمدكان،أمىالمجتحفظروبهةمن

.الدنيوىالنجاحدرجاتمنالأقلعلىدرجةأولعلىقعهوضعذد

أحيانا،عنهايقالهكماالثروةمن(عنهااللهرضى)خديجةتكنلمرريما

اصحبحقد(والسلأَمالصلاةعليه)محمداأنففترضاْننستطيعولكنما

ال!عمالمنمتوسطنصيبعلىللحصوليكفطِمالرأسلديه

..ده)9التجارية

أنهثانيةمرةالشامالىسافرأنهعنأخبا!وجودعدميعنىولا

أخريخهيكلفأندائماالممكنمنأنهالاعنبارفىالوضعمع،يذهبلم

يكونأنJاحتحادائمانتذكرأنيجب-لذلك،تجارتهعلىبالأ!شراف

ومع.المربحةالعماجاتمعظمومن،مجالسهممناستبحدوهقدالتجار

يزوجأنعلىقادرا-لانلأنه؟تمامايستبحدلمأنهالمحتملفمن،ذلك

رضى)خديجةأختابنهو،شمسىضبدعشيرةأفرادلأحدزينبابنته

الزي!همذ.فىبارزدورلهاكانأنهفىشكلاوالتى،(عنهااله

اليهينظركانربماالذى،لهبإفألابةى.ينالأخرإختيها%طجمةأن3صا

الصلاةعليه)محمداأنعلىتدو،هاشملبنىالضالىالزعيمأنهعلى

.رجاءهاضمبنىشباب!رأنهعلىأضااليهينطر-لان(والسلام

سليمةدرجيةحياةعاشتالتىالمر6أنضيياالمعروفمن)ء(

المعروفمئولكن،متأخرةسنالىالانجابكىقضقمر1ن!مكنهاولادتها!تكررت

لنالحملينبينالفترةفانهذا!على!عادةتحمللاالمرضعالمر؟ةأن9يضالحبيا

عامكلتلدكانتخ!جةالسيدةبانفالقويا.اللفصالهيتمحقىعاميئعنققل

التىالفترةفقكون.عامينكليكون؟التصدىالىهـا،كرب،طبيابثكو!ثول

كماالأربعينفىومىتزوجتكانتفلو(؟؟السنة)Lt،1دالصصبعةلأبناءايخهاأنجبت

الىستبعدأمرفىموا!علىعاما،5الأخيرملهلحJكلعمرهالكانحذامابنحكيميقول!

عمرماأعنهما31رخيعباسفياثهعب!قوليكوناوبنله.انؤلديقولكماكبيوةلرجة

عمرهاكانلوانهانم.(المتيجم)-أعلمAI,0التصديذالىحربعاما38،رة

هذهنىلأنهسنة35عهوهشابالننسهاتضطب1نكازءكتطرلمالأربعينالزواحيند

.(ابوايع)بي!بهله!يسب!كربماكان!صا،9ب!مماصريئى!!ال

.(المنر!ي-)780.3،للانمتا)9(

06-.ب
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النبرءو"!ةم!سذص!بواجمد

عنتاجرةامرأةتكونأننت:قعانفيهنستطيعلاالذىالوقتفى

لدينانان،الماديةالحواملعنغافلة).(السادسالقرنزىمكلةأمل

قد(عنهاالقرضى)خهيجةأننعتقدتجحلناالتىالأسبابمنالكتير

وأني4الروحية(والسلامالصلاةعليه)محمهقمراتمنبمضاًأدر-لت

منالحرجةاكلرقاتفىمامادورالعبتأنهاالمؤكدومن.اليهاانجذبت

ىابالاضافة.كنبىطريقهفىالاستمرارعلىبتشجيحهوذلك؟حياته

دعتهدينيةعقليةذارجلاأسدبننوفلبنورقةعمهاابن-لان،ذلك

خدي!أنالمز-لدمنيكونويكاد،)01(مسيحيايكونأنالىيئالنهافى

ا-لتسبقد(والسلامالصلاةعليه)-محعديكونوربما،بهتأثرتقد

بنبوءاته.الامتماممنيحفبا

سنيئ(والسلامالصلاةعليه)مححدزواجتبحتالتىالآعواماكانت

يمكنناماالمحلوماتمنلدينافليس،ذلكوعع.تنتظرهالتىللمهمةاعداد

على.نستدلهأنعملهيمكنناماوأفضل،الاعدادععليةتصوراعادةمن

يبدوالضحىصوصةفىأياتمثلافهناد.بصإفيماحد!ثمماالصليةمفه

الأولى:(والسلامالصلاةءعيه)محمدتجاربالىتشيرأنها

4فآوىيتيمايجعدألم)

فهمىءضالاووجمك

.،فأغنىعافلاووجلك

كانتالاعدادمذامراحلاحدىأنتضورأنيمكنناالاَياتهذهمن

)ضاراتوس!تأتى.بهمرتالتىالمحنمنبالوغمتحينهاقهيدتمنممرفة

الحديث.سياقفىالمجهَولةالسنينهنهعنأخرى

.-لماتىحم)-الميلادى!صد)ء(

.االمولدأ--اجهحييلانطر'()!

06فى
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مكةكل*عحمد

بخوةابموة-،

الزهرىلراية،ا"

محمداا!هبحث،السيرةكتبفىجاءلماطبقا،الازبعينسنش

وأفضل.عليهالو!نزولوبم!أبالنبوة(والسلامالصلاةعليه)

الو!ه.انقطاعاأوالفترةعنرواهماذكرمعالزمرىروايةهىبدا!ة

تتابحالنعطى،هشامابنروايةمعفعلنا-لسا،هناالروالةهذهنذ-لرولم

.للزهرىوصلتكماالأصليةالمادةمنمقتطفاتلنضموانما،متسلسلا

بحضأدخلناوانما،تقسيماليناوصل-ل!االأصلىالنصفىليس

المادةفىالتىالفواصلفىالتقسيمهذاوضحناوقد"للتوضيحالتقسيم

.الراوىتغبعندالزمرلى--لتبهاالتى

(I)...عر؟ةعنالزصرىعنيروىرشيدبنالنحمانسمحت

اللْهرسولبهبدىءماأوله):قالتأنها(عنهااقهرضى.)عائشةص

جاءتالارؤيايرىلأو-لان،النومفىالصادقةالرؤياالو!همن(!)

.(الصبحفلقمثل

فيهفيتحنثصراءبغاريخلوفكاقالخلا+اليهحببئم،ب)

)-(،لذلكويتزود&1iأالى3ينئىانقبلالعمدفواتالليالى(يتحبد3أ

.،محمديا:وقالهالحق)5-(فجأهحتى،لمثلهافيتزود-ديجةالىيرنجعثم

ائه.رسولىلت3

منه)س!(فجثيتواقفا-لنت):(!4!زاللهرسولقالا(-)

زملوك!فقلتخديجةالىفر!تإهسع!بوادرىتبرجفهفرجحت،رعبا

-(الأصاسالعريىالمعبم)واضتأقاليهمحن:9ْهلهْالىالصمضىنزع)*(

.(الم!رثم)3،-

.(المترجم)-الضلوةلهذهتقصد)**(

.(المتربم)-مو!غيرعلىبغتةجاء)***(

(***fir)رجمتبعلىجلص:حثاl(-لمتوبم)...،

.(المترج!)-والعتقالمعكببيقلحمةهى،بادرةجمعالبوالر(*****)

3*؟
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اللأبوةودهوة!محمد!بهةبواكبر

محمد،يا):فقال)5(فجاءش.(الروععنىذهبأنالىفىعلونى

.(اقهرسولاكت

نأضزمتتقشهـز(واتسلامانصلاةعليهمحمهأى)قال(د)

أناءمحمديا):وقاللىظهرولكنه(الجبا!شواهقرءوسمنأتردى

ء،اللهرسولوأنتجريل

.،،أقرأ.A.I"أو)بقارىءأناما:قلت،اقرأ:قادثم(!)

بلخحتى)،8(فغطنىفأخذفه):(إسلامواالصلاةعليهمحمدأى)قال

(،ظقالذلىربكباسماقرأ،:تالتممراتثلاثالجهدمنى

*(ْ)،ْتهافقرأ

وأخبرتها؟لىعرضضىءأىألىما):فقلتخديجةجئتثم

الرحملتصلانك،أب!عااللهيخزيكلاوانئهكلا،بثمرi):قالت(جماْمرى

وتقرى)--(الكلوخملالأمانةوتؤدىالحديثوتصدقا

(.)******(الحقنوائبعلىوتحيق***.#()(الضيف

وقالتةأسهبنفوفلبنورقةالىيسععمه،أخذتنىئم(زأ

الناموسهذا:قالى،رأيتبمافأخبرتهفسألنى،أخيكابنمناسمع

.(المترجم)-الملديفصد()*

.(المترجم)-خنمَنىأى)?(

عنهااثهرضعامْشةعنعروةعناليخارىرداهالذىالنىفى)***(

الحقجاههحسلمثلهافيترودخديجةالىيدجعثمةقولهابعد(!)الشرةهذهتاتى

.حراه.غار!ادمو

انقطهالتىالفقىةتصفلمدالمرة)قبلهاالمذلمهن!كرهاالتدإللقرة"نحينفى

الروايا!معظمعليهأجمعتماعلىبزمن!الف!رةأحداثبعدوهىالوحىنيما

الحدسثووضعالأتاثترتببالمؤمفضك!ساقهالايعلمهلاودسيب.ب!ايعتداتى1

التيالفقرةقبلالوحىانقطاععنبيتمدث!اطهرممولكانالذى

.(المترجم)-الوحىنزولأولةصف

عيالهمؤنةنغلمنيريحهما(الأبناهكنر8)العيللأصاحبتعطىأىء(***

.(المترجم)-(:الفهايةالبدايةإ

.(المترجم)-والماوىبالطعا.الضيفسكرم)ء*?ء(

يبدحتىصاحبهامعفتقومخيرهىنائبةلهوقعتمنتعين*(****)*

.(المقرجم)-(والفهايةالبداية)عيشمنصدادا

ثمب!التيوحدهاهىتيجةالسيدة9الىالعلماء!ريتحه)"??"ء(

قولالىليركن؟حوال'هثهمثلثىاليهليههبالوسمولكانهاوم!وركاعصهاابنالى

.(المرابع)-البشر
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سد!قىبت.

كونليتنىيا،)5(جنكافيهاليتنىيا،عرانبنموصىكلأنزل!الذى

يأتلمانه،نحم:قال؟مممحخرجيأر:لحلت،قومكيخرط!صيقحما

نصرأأنصركيومكلجركنىوان،عودىالابهجئتمابثلأحد

.)-(مؤزرا

والملم*ن):اقرأبالعرأنمنالىنزلماأولى-لمان(ح)

عيرلأجرألكوان*بمجنونربكبن!صةأنتما*يسطرونرما

أيهايا):و(ويبصرونفسشبصر*عظيم!لقلعلىوانك*منون

.)11((سجىاذاوالليل*والضنحى:)و،(فأظرقم*المدثر

ضى(!ؤء)اقهرسولعنالوحىفترثم:الزهرىقال(رر)

شواهىر+وسمنينردىكىمرارامنهغداصزنا(!)النبىحقن

:ؤتادجبريللهتبدىبنضسهيلقىلكىجبلبذروةاوفىفكل!اءالجبال

فيرجع-نفسهوتقرلهحالذلكفيحمكن(ضااللهرسولانك،مححديا)

فبيشط):قال،الوحىفترةعنيحدث(!)النبنى-لان.(ى)

اصنك.فاذاالسماءقب!بصرىفرفعتالسماءمنصوتاسمحتأمث!ىأنا

عنهفجثيت،والأرضالسماءبين-لرسىعلىقاعدبحرا+جاءنىذىال

زملونى:فتتأمكفجثت،الأرضارءمويتحتىلأعفرقا

.(زمل؟فه

ور)نه*فأننزفم*المدثرأيهايا):تحالىاتفأنزؤفدئرنا.،د)

.(فطهروثيابك*فكبر

ياس!اقرأةالوحىمنعليهنزلماأوللان:الزمرىأضاف(لا

.)12((5-1الحلق)يحلملمماا.لات!نانعلم:الى،طقالذىربث

-.(المتريم)-قوياشابا)ء(

بترر.اوص47؟؟00الطبرىتاريخ)11(

.(المتدجم)-.رعبا\ى)?(

.591*.1!ضبوى)13(

?فى
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اللأبوةعكةؤ!سدحبحهبواك!

اضكلهيهروا.سهاببيبايصالمرد!ءالزمرىذكر

..،ا!نصارىاللهببنجابرقاله5:مكذاتبها(كو.ا،ى)للفقرتئ

،،امتىألافبينماةا!قاالوحىفترةعنصث(!)اللهرصولسمحت

وذنك،ك)للغقرة()-ىالفقرةمنالمتحهثتغيرالروايةمذهوتتجنب

لهاالروايةوهف،علدتاراوضعواأى،(فدثروفى):!بقوله

اولحىالمدئرسورةتبعلجابرعنروأيةلا:نهاأهميتها

.13()(+)الوحى

فىالا!اتمتصمة(ح)الى(أ)منالفقراتأنالواضحمن

عاثشةالسيدةعنك!اتكونأنالضرورىمنلضىولكنانزمرىروامة

أولبحهعائنمةوايةلياسحقابنقطعكانوربعا،عنهلا(!رضى)

(اللامبكسر"لماأخرىلرواياتتفضيلهبسبب(ب)الفقرةفىجصلة

ذلكومع!النقطةمذ.عندالأصلانقطاعبالضرورةمذايحنى.ولاتبقى

أقترحذلكمنوبدلا.الاسنادهذامناقشةمىكبيرةفاظههناكفليس

نسميهأنيمكنمادراسةوبالذات،الفقراتلهذهانحقليةايأدلةثرأسة

.ياتللرواالمختلفة،السات"

،والسلامالصلاةعليهأمحمدروى،ب)

فىالأساصميةالنقطةفىنتشككيجحلناوجيهصببأىحنادليس

الرؤىومنه،،الصادقةالر!ي!،كانتالنبوةيع!يةأنومى،أالفقر-

(ب)الفقرتيئفى؟ضاالرؤىذكرتوقد،الأحلامعنتماماتختلف

ويؤ-لد.،(رو)وْ(د)فىجبريلطهورعنالنطرصرفلأ،ى)و

معرفتهأيضايمكنومن،النبم:سورةمننصفهما،1)فىوردما

فىرؤبتانرتذكوكد.(والسلامالصلاعليهأمع!هملا!اتعن

:القرأن

ضمورة،الوصضرةخهيحدثا*وصولسمعت:عله-اكلرخيجابر(.عن)*

حراهغلوفىالقظنهن-نظماأول،ما.الوصاخقظاع8!تربخدحناسا1دلالمحثر

ات-56:.العلئصورةبدا!ة؟نهاعائثمة8ال!يدكهالبضارىصح!هىشب!كمافكان

(ْأقي)-،يعلملممحاالانمانعل!5:تحالىقولهالى،ظقالضربهبممم

.بحدهـاوما1155"لحبوى(\)3

5ء\
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مكةم!م!!كل

عنينطقوما!غوىوماصاحبكمض!ما*موىاذاوالنجمأ

مرةفر*القوىشديدعلعه*يوحىوحىالاموان*(لهوى

قوسيئقابنحاف!فتدددنانم!الأعلىبا!فقوهومم!فاستوى

.(...أو!هماعبهالىفأوحى*أدفهأو

جمةعنصا*المنتهىس!مرةعند*أخرىنزلةرأهولقدْ)

راْىلقد*طغىوماالبصرزاغما*يضت!ماالسدرةيغثمىاذصيالمأ!ى

.)،1،(الكبرىربهأياتمن

جبريل،كاقالمرئىأنالمسلميقعندالآياتلهذهالمعتادوالتفسير

،والسلامالصلاةعليه)مححداأننظنأنالىتدعوناأسباباهناكولكن

فىيذ-لرلمجبرئلفان،ذاتةد!رؤيةانهاعلىالأصلفىفسرهاقد

يحنىأنهلابد01الآيةفى"عبده"والتحبير،المدينةفىالان7القر

غ!!اللففىالتركيبيجعلذلكرلكن،المسدمونيجمع-لااللهعبد

.)3بالآْفحالالمحنىهوافهكاناذاالامنسجم

:الزمرىقولوهى(ب)الفقرة/نهايةفىالتىالجملةفاتكذلك

الحق""كلمةنه!9،ذابهةأصيةلي"...وقالالحقفجأهحتى"

(!)الفقرةالىننظرانيمكنناوكذلك،(**)اللهالىالاشارةأساليبمن

.81-35/1لسورةا(1!أ

مستحيلة.الشيافىوجلعؤا!رؤية9نفىالمسينبيئخلافهنا!ليسى)*(

9رأدهنصتعددةمعانلها+حق+كلمةولمكن.الحسنىاكهأصماءمنالحق)**(

العربىالمعجمأوالعربلساتهبفل،العرييةاللغةقواميحىأحدالىفليرجعصر!قها

صقل!يهضكلاالذىالثايتال!ثىءهو:3الم!اهذاكلتهعناالتى!عانيهاومن.الأصاس

.(تنطتون!أنكمما!ثللحقانه):ْوجلعزاكله!ول

اكىالحقالأهرفبئ.يعنى+..وقالالحقفحاهحتى+:عائطصةالصيد!ة!لا

كانولو(اكلهرصولأنتصممديا):قالأنهكما،اللمنإلوحىوهوشكفيهلميسى

الصميدةعيةالبخارىروايةوفى.(رصولىلأنتأ:لقاليكلنكمااررهوجاء.الذى

فهد.(...!الالمل!هجاء.صرا.خاركلوهوالحقجا.هحتى)*قال!أنهاعانطملأ

bJJJ.الحدم!-نقىوهو"عانطحةالصيدةلصيثالروايلأ. I1%(مضتل!ببصيغهاالزموى

..اللكقجا..5:تجطتكلقهاالحقت،،غعتى.كلعهعلىفىاضحةدلالة،الموكف!أمدده

لم،الحق).للأفوموْالبظرىلصحجحصزحهفىالحضلاخر،حبؤاقيكالكمامنافا!حق

2َلا..(الحقاللين)هو1خرونقالكما8ر
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اللبوءوص!وة!محمدحبلاهبواكم!

ى!فانو-لذلك،،وقالهفجاءنى،:يقولىالنصيان،الطريقةبنفس

عليه)محعدلسانعأى،تقولالنجمسورةشرحفىجابررروايات

وعنيمينىوعنوخلفىيدىبينفنظرتفنوديت":(والسلامالصلاة0

7(.إ()00،5الحرشعلىهوفاذاالسماءالىنظرتثمشيئاأرفلمشحالى

الأصلى(والسلامالصلاةعميه)محمدتفسيرهومذا-لانربما

لأنه،النهاثىالتضيرJLحبأيةتكئلمأانهاالا،)**(الرواياتنهنه

تمزكال!":301الآية،الأنحامسورةفىوردمامعينناقض

تحتملأنهامنبالرغم،النجمسطرةلان،ذلكومح،)5-(،الأبصار

التحب!فان،أخرىبطرقاليهاالنظرأيضايمكنأنهالا،التفسيرهذا

علىفهمهايمكنومن،بالطبعاللهرؤيةتحنىلا،الكبرىربهأياتمن"

رمزاأوعلامة-لان(والسلامالضلاةعليه)عحصده7رماأنتعنىأ.نها

والتى،رأىماالفؤادكذبها"11الآيةتوحىكما.وجلالهاطهطجد

اْيضاةوانكلر،أليخاص!صحمح)15(

91-13..3491.pp!ن،+.d's Call. In MW!م!A Bell. M
:أيفانظروا

اثأ*م!كلتح-هكح+تل!طة5!ا23كل!هـكع!كلثئ!ح!ممنطية!لأ.ح

!و!اطهرسولقولأنوالمتاخرينالمتقدمينالمسلمينمنأصديقللم)ء(

نثىفىفانه،1الحصنىاكله"سماءبن،مو،كانفاذا.اثهبهضصود،ص،

صهايقويهافهعبدبنلجابرأخرىروايةوفى.للغانباشارةضمير-الوقت

بينكرمىعليجالسبحراءجاءشالذىالمل!ثاذا،:!اثهرصصولعننجقلا

والسلاح!،الصلاةعليهالرسولرأه.الذىأنعلىصراحةتدملوهى،والأرضالسماء

.كبيراعلوالل!منوتعاليسبمانها!وليىجبرلل!و

عليهللرسولالمملامعلبجبريلوظهورالو-!بدءعنالرواياتمذه)**!

اليقطةهىكانتوانماالمؤلفاليهايشيركمامتاميةرؤىليص!!الصلام.الصلاة

ن!كر.كما!اوررسولمنها!زعلمامناميلأرؤىكانتلو-لأنها

يصوكانلوكما!اورهـ!بولعنالمذلديتمدث)?*(

ينطقوما):تقدلاالنجمصور-انهيلةلأسطر!نذقاله1نهونحى،هوطقطن!بو6يه

القرلأنضمكلممن:قال!اثهر!مولانيعلمولم.(يوحىوحىالاهوان.الهوىعن

تالْمن:أيضاوكال.(والنصاثوالتدمذىداود1بورواه!1خطالهقدفاصاببر9يه

منأىلهىيردولم.(داودأيورواه)النارمنشدهطيتبو،علمبفيوالقرأنطى

أتكئيروابنوا!وصالرازىوالعفوالثرطبىتصيروهوأليهارصعتالتى؟لتقاصيو

عادثمitهوالمرنىأتعلىالفجم8"رأياتصرفوالصلام8الحملاعليهاثههـصمول

.(المتوجما-ثله-طمكر

،.7
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سد!قىبكة

بمينى،النظريةمذ،فىأخريتطور؟)66()*(بحدفيعاأضيفتربط

.المر!وزالثمىءالغلبأدرك،الرمزأوالحلامةالحينانأدركتبينماأنه

يةالبدافىالرؤيةذصرقد(والسلامالصلاةعليه)محهكانفاذا

تضمير.أنمنبالركمأنهيتضمنمدافان،مباضرةاللَهرؤيةأنهاعلى.

كانوربعا،)!الأساسياتفىمصئايكلئلمأنهالاتمامادقيقايكنلم

رأىفيماالقلبي!ىءلم":نقولهبحيمثالآيةنترجمانبنايحسن

موالمرئىيكونأرنتفادىأنيمكنناالطريقةوبهنه.،الانسان

نتفادىأنأيضايمكنناكما،للتاريخمخالصأعروهو،551.(جبريل

.)17(اقهيرلممحمداأنكىالاسلاميةالنظرةمعالتنا!ى

!ياةبالنسبةكبيرةأمميةلهليسللرؤلةالمنهجىالتفسيرهذا

الدينى.تطورهفىأهميةلهعابقعر(والسلامالصلاةعليه)محمه

.،افهرسولانتأ،عنحديتناعندذلكوسنتناول

8s)آرنزكارلهيرى) (Nرسوله"التبيرانأحمعكهحمطه

يدللر01،الروح،ياسمقبلمنذكرالهىمو(!\،التكوير)،كريم

,4Bell!عهكلا.عه!!ى)11( translation of

سنةوعثرينثعثمدىعلى،.هتفرقاأى،منجمانزاءالقرآناتالمعمدفت)ء(

واتةصورةتضهماالتىالأياتفان،لهذا.والسلامالصلات!عليهالرسولابعثةحدةهى

مدنيتأياتنيهحاالمكيةالسورمنوهنا&.طويلةزمنيةضواتعلىنزلتتكونتد

وجل.عزا!تولهىالمدينةنىتزلتأية-صكيةوهى-النجمصورة!ي.والعكص

يردلهدلمكن.(33الأية)لآViI،..اللم!الاوالفواحشالاثمكبانطيجتفبوتالنين"

11الأيةأنالىيشيرصااليط6رجعتالتىالتفاسيرفىولاالقديمةالمصاصفطبماتش

لاحقوقتفى؟نزلتقد،ر؟ىهاالنؤادغبما،:وجلعز41قولدهى1.بالذ

عد3علىيدل،بعدصطربما"،ضي!ت،المؤلفوقول.صبقتها!لقىالعفالاياتلنرول

هامثىفىفكركطللقر،نل!بلقرحمةعنمقلهالذىالزعممذامن!ص

+(المتوجم)-حعابه

التعليقاتهفىنكرتالتبمللاسبابوتضيلاجملةاصلايامولهوضالحمهذا)?(

.!المتوجهأ-السابقة

تكوتلاتذالتىالانجليزيةال!رجملألأ،العربىالفنىْموعليهالمحول)"?(

--ْ".إ"!المتوجبما-لةيقة

./أorفىلأ5،البخارىصنحم!!ىعشةعنالأ\("-ديث-

كمد*.ده)8؟(
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النيوةو!عوةف!محدحيلابواك!

ذكرتوانمااخكيةالسورفىجبريللاسمذكرلابأنهذلكعلى

،(،،القعر)،فيهاوالروحالملائكةتنزل"عئلفقطبالجعع،الملاعة"

الرا!ومدا،(3!االضعرا?"،الأصيئالروحبهنزلا5!وأ!ما

ة(مناذ!لر!االتىالنطروجهةمعلتوافق

التحنت،صاءفىالاختلاء،-ة

الىفيهبكات(!)صمهاأنفىالشكالىيدعومامناكليس

وأعائلتهمعذلك-لانسواء،مكةمنقريبهَمسافةعلىتلومو،حراه

متعبموصمفىمكةحرارةمنللهروبوسيلةذلككانوربط.لجونها

الظثيراتوتبيئ4)،(الطاثفالىالذهابيستطيحونلاكا.!ا-لمن

الحاجة،الشضيةالتجارببضأو،الرهبانمتلمسيحية-اليهوثى1

الضلة.فىوالرغبة

يالرغممؤكدغير،اشتقاقهاوصلك،التحنثلكلمةالدقيقالمحنى

كانوربما،التعبديةالرياضةمنلوعاتحنيأنهاالواضحمنأنهحن

91)هرشفملد.صذكرهماهوالآراءأفضل .HHirschfeld)أنها

لله.التحبدتحنىوالتىءتحنوثأوتح!وتالعبريةالكلمةمنصشتقة

الحاءبكسر)حنثكلمةفان،العربىبالأصلالمع!ىتأثرفربماذلكومع

به،الوفاءعلىا!رةعدمأ!قسمفىالرجوعتعنى(النونْوسكون

تعنىءتحنث"كلمةفانويالتالى.خطيئةعامةبصفةيعتبررذلك

استخداميكونقدوهكذا،"الجريمةأثال!يئةمنبهيخرجمافمل"

كأالمصبهذاوأذكايمةتمادتىاأنعلىدليلاهنا"تحنث"كلمة

.)02(صيلة3

حاثبنالعلاءبنصفيان9بيبناكلهعبدبنالملهعبدعناسحقابئتكر)*(

السفةحنشبراعامكلفىحراءالىيخوج!ارورصولحان:-قال

،لزبيوبناورجمدعنلل!ىوكنلك+الجاهليةشقريشنسهمنوكان.يتنص!ب

فىيجاورونأنهمقريشفىالمتعبدينعادةمنظنهذا؟علىيدلمما.ذلل!!ئل

.(المتوجم)-للحبالتحراء

(1q)كه!عtion & Ex!!ءew ! arches infoth
ofم.ص!d,1!!و.*01 the

Supportedby.!ل!ط!8.كهم!،9،8كو.ف07. .C J

جمم!نيءرأىيتاقعىؤهذا!03(

،لع!،!!ححع!.ة.*.!!ه.!

*ءلأ
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-متم!عدكأكل

ادولىالنداءقبلحهتولالمدخصمد)نتصورأننستطيحربا

أن!شكلا.الوصمنميهنزلوما(والسلامالصلاةكليه)لمحمد

المشاكلليحضشمبابهمنذمدركاكان،والسلامالصلاةعدمه)محمدا

لترأجعنه-ليتيموضعهانأضاشكولا.مكةفىوالدينيةالإجتحاعية

نآيسكننا،الدينيةالناصيةومن.المجتحفىالتىللانحرافاتادرا-لا

مونالمتنورينأغلبعليهكانالذىالمبهمبالتوحيديدينن,أنهنفترض

مىلعالىيقطلع،ذلكالىبالاضافة"كانأنهبدلاولكن.مكةأهل

نأيجبالاصلاحهذ)بأنيوحىحولهشىءكلو-لان.مكةفىالاصلاح

محمديتحمدأنالواضحمنكانالفكرىالاطارهذاوفى،دينيايكون

الالهيةالأمورالىليلجأالوحل!ةالىالسعى(والسلامالصلاةعليه)

سبقتوربما.الخطاياعنللتكفيرطلباربما،الحبادةبحضويؤدى

عنها.شيئانعرفلاومننا(الخلوة)هذهالدينيةالممارساتبضى

التواريخومن،ةالخلهأثناهأتتالرؤىأنالتقديديةالرواياتوتذ-لر

ليست(والسلامالصلاةعديه)محمدبحثةفىاصختدفةللاصداثالمقارنة

وفى،متوقحايكنلم)*(الطهورانيقالفأحيانا.عامةبصفةمؤ-لدة

.أ-(بحيدةتكنلم،(عنهااللهرضى)ضديجةأنيبدوخرلىiأحيان

اقه"رسولأنت،(د)

+(ب)الفقراتفىمراتأربع،اقهرسولأنت،جملةوردت

المرتين-فىجبريلز،لها.الزهرىحديثمن(رو)،(د)،،-)

الغائببصيغةذ-لرالثانيةوفى،،الحق"قالهاالأولىالمرةوفى،الأخيرتيئ

مجردهذ.فهل،الأربعالحالاتفىالملابساتوتختلف+،فجاءنى،

؟أخرىأوبطريقةالألفاظاختلفتتوأحواحدةلحادثةأربعاتإروا

فع'S,ر.فان،.طويلةفترةبعدألاالقرأنفىيذكرلمجبرْيلْونطراْلأن

.(المتربم)-والصلامالصلاةعليهللرسولالمل!طهوري!صد()*

رالصعم-8الصلاعليه!رصولحدثماتوقبماعنبعيدةمحنلميقصد)*ءأ

-(المترج!)

80ة
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النالو!ودعوة!محمدحيلاءبواكير

هذهنصنفأنيمكنناطاهريا.)ه(فيهيشكردالمبكرةللرصلةهذه

الأصحرا!عداءتصفان(!مفها-ْ،وربماب!ء!:--)ْا+فلَءعكصضيئا،لأخبا!

ليط!ئنلذلكتلاليدينكانا.،رو)ء(دزأنيبلوبينما،رسولابأنهله

..تلقافيهكانهوقتفى

العحةفط،الأصلىالنداءالىتشير(ب)النثقرةكانتاذا

أيةفىالنجمسورةفىالأولىالرؤيةوصفطءلقد؟الرؤلىوبينبمينها

نقلهالدىالو!همىالموثوقيةضدمكةاهلاثأرهامحينةاعتراضاتتفند

بعضأعلنقدكانأنهذلكومحنى،اليهم(وال!صلامالصلاةعميه)محمد

هذافىاسؤلةعنلالح!ث.اكثروربماالأقلعلىالمهبهأوحىكا

ذلثهومع،الوحىبتلقىعلاقةللرؤلةللونأنلابدانهيبينالسصى

افنابل،معينةأياتندقىصاحبهاقدالرؤيةانعلىيدلماهناكلليس

الننيجةأنويبدو.مستحمِلذلكأننجدأيتينمنأكثرناقشنااذا

كانتالآياتهذهأتعلىادَ--ليدمثلعموميةا-لثرضىءللرؤيةالعامة

(والسلامالصلاة)عليهمحمداأنعلىيصااالفبرليدوربما.اللهمنرسائل

الصلاةعليه)محىدابآنالمسبقالافتراضيضوهذا،باعلانهاأمرقد

منواثقايكنلمولكنه.مراتعدةبالف!اءالوحىتلقىقد(والسلام

وجاء!بذلكأخبرفقدالآن`al،اليهجاعتالتىالكلماتهذهطبيعةحقيقة

كانهوربما،الوحىيلتمسكىنداءالرؤيةئقبرأنيمكنناأو.التأ-ليد

حمثرالأولهالرأىؤلكن.)*،(استقرائهطرقعنشيئا!رف!حمد

تقول!التىM(2)النظروجهةالرأىهذامعويتفق،عامةبصفةأحتمالا

!ارضعائشةالسيدةعنالزهرىراو:هالمؤلمفاليهيشيرْالذىالحديث)*أ

ع!وفاتبعدالاارررسولعنالأحاديثترولمعائشةوالسيدة.عنها

الرسوليعلملأنكا!ةمدةوهى،المؤلفعليهايعلقالتىالأحدا:منعاما33بعدأى

الذىالخبربهذاعائش!الحميدةيضبرتجالمىوب،جبريلكانحراءنىجاءهالذىالمللا1

!مالأولىالصوركلح!وفياسمنكرعدمبينارتباط؟!افنهنا!نليص.عنهلوته

خوبل.بينهماالؤمنىالفاصللأنه"الصيحههلىاهيفكر.وبينالغران

نشمهيصوكادشدبداحزناحزنه!الرصوقعنالوصانقطععندط)**(

فييدرلا!الرهلنصه.،يص!دباتللاكلعا.-laلااالمؤلعهأورد1نصبقكما

.(المترجمأ--هملىيلاهيهالؤحىاثهلاومعتي+(الاتحاههذا

-,Visions.)؟2( .R Beltه"ه،؟ة!+!.!
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مكةصعمد!كل

كانالنى،للهمىالعكلالظ"كانبهاليهأوحىأوبهالمماات

يناسب!ضافان،،مأشيئاالرؤيةمنا!فكانفافا.بالفعليتبه

تكئلم،اترسودانت،املاتتكونأنالمحتكلمن.بالفقرةق!اما

ذمنى.كلا!وانصا4تخيلياكلاماحتىتكنلمربعابل،ضارجياكلاما

هذه-لانتوا!ما.يسهعنفسهتخيلحتىولايأذنيهيسمعلمأنهبمحنى

صيضتربابل.)22(كدحاتغيرمنأتا.النىالاتصالهمننوعاُالكلمات

طويل.فيمنالفحليةالرؤيةبحدإمدمات

وربما.مسنحيلااب!ذلكاننجالنجربةهفهشلتكراريمكنمل

،المضمونفىالتشابهبحضالنجمسورةفىرؤيتينبينالامترانيتضمن

دانمااليهاينظرواتالثانمةالرؤيةفيالوحىفيكرلمأخرىناحيةومن

الكتير(ط)،(دلمء(ب)الفقراتتقدملا.الجنةالىتشيرأنهاعلى

(والسلامالصلاةعليه)لمحمدنداءتعتبرانلافالأَخيرتان.المساعدةمن

الطبيحىومن.الأصلىبالنداءوتذكيرهنهاككيداعادةأنهمامابقدر

الأولىالرؤلةيتذ-لركان،والسلامالصلاةعليه)محصداأننفترضأن

يلمعفيهاالتفكيركانهوربط.باليأسفيهايشركانالتر،الأوقاتفى

الحقائقكانتومهما،علياقوةالىويعزوهاالحرجةاللصاتفىعقلهفى

ألأصلية.التجربةأصيةفىليستقانهاالذ-رياتمنهحوله

"قرأا*(!أ

ذكرلت،العدقبحسورةالوحىنزوللحديثعدبةرواياتهناك

قوتنفهمالروايةضهفى.الزهرىصالمروية!الفقرةفىاصداط

)قرأه"الملكقولءكهردا+أقرأما5،والسلامالصلاةعليه)!حمد

السَالأخركطالروايةذلكويؤ-لد،،القراءةأصتطيعلأ*يمنىأنهعلى

هشامابنوتمييز(القراءةأستطيعلاا)23(،بقارى+أناما،:تقول

orوحابالضاصفه-التمماثطر3لا.ش Prayer-شIntْGracesofلفلل!ة

ك!ه6صمة-ء"891ء.،لمقةA..Poulainبولان.-

.691)العلقوسورة،065البضارى+3(

0،19

http://www.al-maktabeh.com



اللبوةودعوة!سدحةبواكل!

م!ذا"الاايهخيرالمَعبيريعنىلاحيث،اقرأماذا"و،اقرأما"يين

.+أقرأما+للتعبيرملاءمةا+لثرالمعنىهوأيضاالمحنىوهذا،،سأقىأ

الطبيىالمعنىتجنبواقدالمتأخرينالحديثأملأنالمؤكد،نيكونويكاد

يكنلم(والسمالصل!عليه)محمدابأنألاعتفادليعززواألكلحاتصهذه

.لنقرأقالمحجزةالطبيحةاثباتمنجزءالاعتقادوهلىا،امتابةيستطيع

.)32(الطبرلىشرحششدادبناللهعبدعنالحديثروايةوتتطلب

مسبوقةلأنها،ماثا"بم!نى،ط،كلمةتؤخذان،صحيحاالمتئكاناذا

.)ع"الواو"يحرف

التيالدينيةالمفرداتمجموعةالى،قر؟ن"و،قرأ"كلمتاتنتمى

تلا،تعنىقرأفكلحة،الحربيةالجزيرةشبهفىالمسيحيةأدخلتها

كريالا،السريانيةالكلمةفهى،قرأن"كلمةوأما،ءمقدصانصابوقار

الكتبمندرص،أو،القراءة"تعنىالتى،queryهع!

.)+5(.)35(ءإطقدحمه

السورةهذهفىدحنى،SCI"الفعلأننفترضأنونستطيع

لمن.للطبيعةخارقبأسلرباليهبلخفماألى،،الذا-لرةمنأتل"

الأحاديثتناقثمىلم؟مناسبةأيةوفى(والسلامالصلاةعليه)محمديتلو

عليه)محمديتلوأنملاءمةا!ثروالتفسير.بوضوحالسؤالهذا

المعنىوهذا.،وفيعز)للهصلاتههن-لجزءأتاهما(والسلام"لصلاة

يقر!نلازالواالمسلمينأنيؤكدهكماللكل!السريانىالاستخدامطابق

اللهعبدروايةفىويلاحط.عبادتهمأوصلاتهمفىسوراأوصحورة

.\الجزء.الحولياتضرردعماقليلاهـتختلف،939الصفحة،03الجزء)24(

.(المؤلف).لألأ!4الصل!ة

صعنى1صبحوبالتالمى(صاذا)تعنىكلمةعلى(ما)عطدتهناالعط!وا!الة)"(

.h،8هوانجليؤيامقابلالهارجمل(ماتا)هو؟يضا(ما)

ال!لماتفىالتثمابوهذا،الصاميةهجموءآللغاتضمنمنالعربيةالنغة)?(

ا،خرىءمن1خنتلغة؟نبالمضرورةيعنىرلاالساميةاللفاتبين&(المشتو)بابحن

.وبو!ال!ينينل!كالة!دالاصلامقبلالموبكلفىاليطوليةالمصيحيةم!ميرعة8ما

.ام!يانلمهههالكر3ال!ر؟نتعوخيوقدللعطوثية.ء1!المصيميةعلىالعوببحضءكان

09ءكلكةلة-.،لله!طحه.).!)35(. ..f No!ليء!عا،

صمد-،لأ؟
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مس!ىمكه

،؟أقرأماذا5:السؤال-علىالاجابةأن،سابقااليهاالمشارضدادابن

وانما+...باسماقرأ"الأخرىالرواياتمحظمفىوردتكماتكئلم

بالبح!لة؟)3ارماصاذلكيكونأنيمكئهل،فقط0005بسم!

قامنالمسلمونالعلماءعليهاتفقلماقيحةذاتاعتراضاتتو!لا

نألمكنهاألاتتوجدولا.الترأنمنأوحىماأولىمىالسورة!ته

نتوقعأنالطبيعىومن،)26(النبحمنفرصةبأيةالحلقسورةتحارض

للرسالةالحامالاتجا.الىبالنطريأتىماأولموبالعيادةالأمرأن

الصلاةعليه)محمهالى+اقرا5الأمروجه.)27(للقرأنالأساسية

الأمريتسعأنفىصعوبةتوجدلاأنهمنوبالرغم،وور(دالسلام

مبدأأننتصورأننستطيعننا2الا،بهيقتدونالذينأتباعهنببشكل

أنهاالى،السورةمدهاليهأوصيتعنساببالهيصرلملهأتباعدصد

بالطبع،،نستبحدلاكا.للآخريندعرتهسبقتمرحلةالىتنشقد

منهايعتبلمأخرىلرصانل،والسلامالصلاة)-عليهمحمدقلقىامكان

الحديث.فىورتالتى،اقهرسولىأنت"منل،القرأن

-الفترة،اثدق-سورة(و)

منالأولىالآياتأنهالأنصارىاللهعبدبنجابرعنحديتهناك

قم،فيهالآنمناسباذلئهيبمووقه،الوصأودكانتالمدثرسورة

،الرسودب!همةللقيامأمرا-لالقلوكمايبطوالغوروهذا55فأظو

قد(و!)محمدأأنلوالو!ءأولالآباتضهتكونأنيمكئوكان

الغترةهذ.:جدتلوومن،اعدادفترةوبدونفبأةالحلنيةالمكوةبدأ

نأيشكنلاالدئرسورةأدطيعنىمذافاق،وحهفيهاوكان،الاعدادية

المعكؤةبالقرورةتصعتئزملا،اقرا"اقرأيناوثعه،الوحىأوهءتكون

،ال!ثمهاويرداص!مبراوفك+أيغرك!ناص!دلآمنولكرء.العامهَ

أولهحمهالحلقسورةأنهبيدزمنمنذا!ام+لفاقمنبايرغم

:(المتربم)-1الكبيرالمضني)بحد!يماتحممق-غبييةاضارة:ازماصاتيني(ْ

09;.!صمعم!*..4-!.)56( f!لم*!ث

فالث،النصلافطر+(
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لنبوةاعوةود!محمد!يح!كل!يولم

الأراءوأممثر،الضيقةمنظرا-فيهبأناحساصمايص،).(،لوص

العلنية.المثوةبدإيةتحددأنهااحتمالا

المكوةبيهتميزأمناكأنهعلىاياحاديثفىقويةئلى3Vهناك

نبيه،اقهأمرئم":)28!)سحقبناكتب.السريةعوةواله)-(الهلمنية

الناسيسحوأنعنهجاميمايعلنبأن،البحثةمنسنيقتلاثبحد

كانالوحىأتأضرموضعفىاخبرناوقد.+اليهاويعكوممامَهكلمة

-ثلاثلمدةاصرافيللسانعلى،والسلامالصلاةعليهأمحهالىيبلخ

لصانهعدىفيهايأتيهالوحىكانالتىالحثمرالسنينقبلصن

)س!.)!3(جبر!له

السنيىوبدايةالنبوةبمجىءاحياناالئلاثالسنينيدايةوتوصف

الحديتهذاعدىامبيرللاج!اعدنظرا.)03(الرسالةبمجئالحثر

!لمرحلتينبينفيقمناككاننهانقولأنيحكننا،لصحتهالقوىوالاحتصاله

التواريخوأن،(والسلامالصلاةعليه)محمددعوةبهطهرتاللتين

النرقطييعةمانقولأنالصعب!منولكن،تقريباصحيحةاددةالِ

الفترةفى،يقالكط،الاصلامفىدحلوائلالأو(المسلمينلأن،بالضبط

الأول.

خلماأولكانتألعلقصورةأياتبانالبزمالىالمحشونالمرونيتجه)ء(

ونيهاالمدثرصورةنزلت!تىمنهيطلبماذامنهاالرسوليفمولم+الكريمالقطنمن

.(المراجع)-خاياكانماالمدفرصورةفثرحت(ظننرق!)الدعوةييد؟بان؟مو

تؤمربماناصدء،تعالىقولهنرلهعندمابطتالعلنيةالدعوةانالصصح)ء"(

.(المراص)-(8159ية،الححرصورة)،المشرعهعنوأعرف

(VA).(المؤلد)لأ؟96الطبوىحولياتو،يضا،166،ور.؟.

.!معدهوما134قي.الليركلا2(إإ

عا!رعفههندأبىداود-بنغنغدى1بىبنمحمدحثنا:؟صمذPUYIقاذ)?ء(

اصانيلبنبوته!أ.صنة؟ربعينابنوهو8النبوعليهنزبت!ا*ر!ول؟نالكمببم

ثون-صنينتلاثمضت!لما،العرأنينزلول!زالحى.الفملأيعلنهلهكان؟ببنينثلاث

ةمات،بالمدينةةعرانجمكةحرا،مشةْغوت!تهعلىلقرانهدزلهجبويلبموت.

-ء..ء..،أءالمت!-ف!!ستضطحهاحة!هو

CaNani.Ann.022.01-218أ.،،
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محمد!مامكة

فىذكرنا-لما،الوحىانقطاعأو،الفترةبوجودتضيداالأمريون

يةروامع(ك)و(ى)الفقرتئفىذكرماقارناواذا،(ط)الغقرة

يحيىدواماالتىجابرعنالحهيتنفمىبرواية)31(جابرعنالزمرى

ليوفق،الفترة،.أدخلقفالزمرىأنواضحايبدو،)32(محعل!أبىأبن

ومع.جا+ماأولىكانتالحلقسورةبأنوالقولىالحديثهذابين

اسحقابنفان،،الفترة"صوثع!أخردنيلاهناكفان،ذلك

هذهمئلسوثواصتمالات،()*)!ما(الضحىسورةنزولهقبليجطها

سنينتلاثاستمرتقدتكودقأنالمحتملغيرمنومن،قافمأمرالتجربة

الفترةتهبينللبسفتيجةالرقمهذا-لاقوربصا،أحيانايقالكما

هناككانتربماأنهألىالاعتباراتتوتشير.السريةالسكوةكلقترة

الدينية،(والسلامالصلاةعليه)محمهممارصمةفىانقطاعفترة

العامةالد!وةبدءقبلكانتأنها(بهأخذوالذكط)القمرىظنيعتبرولا

.جدامحتملةولكنها؟قويادليلامبا!ثرة

(دثارأو)8بدثارمغطى"تعنىأنهاعلىعادة،مدثر5-للمةتؤخذ

علاقةلهذلكفحلفانصحيحةالم!نىهذا-لانفاذا،(مفتوحةبدالهإ

احضمالا،ا+شروهو،أوالوحىلحثذلكيكونهفربما،الوحىبتلقىما

بحدها.وما1155،الطبرء)31(

.6.؟،هشما!ابن)33(

.156ءهشامابن)33(

عانشة8السيدعنالبخارىرواهاأحاديثفىالوحىانقطاعفترةن!كرورد)*(

شهابوابن(والتحليلباللراسةلفالمقويتناطهالزهرى،يضارواهالذىوهو،

ثقالالوصفترةعنيم!ثوهواووعبدبنحابرقال):!نصهاكلهعبدبنجابرعن

ن!صوتاسمشهاذ؟م!ثىأنابيفا:(والسلامالصلا-عليهالرصموليعنى)حديثهفى

و!الأرضالصماءبينكزصعليجالىبعرا.حامفيالذىالمل!!اذابصرىفرلهعتالساء

ا،ياه.ء.هلاملرالم!لأهـت!9مايا:اول+مؤلازملوشزملونى!له!عتمنه!ج!

وتتابع.الوحرفصى.المشرصمورةمن5-1.ن

الوصيمننزل!مااولاتق!لعندماتليها*رضىبابرا؟نهمصي!مذا.كاشكا

هـنلد.هطل!انرلما؟ولوليىللو!يامتاء!ر8بص،نها!ثرهر18ل!هو

5سهامقلا،نرrوماا!اخرءضهال!اياحهكلوردلماص!لبي

*؟؟
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النبوةودعوة!ححمهحيلاهبواكير

آخرلىناحيةومن،)+()32(الايىالحجو!رمنالآدميالمتلفىلحماية

تطلتىفأصبحت(التغطية)فكرة-مبازىبضكل-محينةالفاروطورت

.!محمدعلىينطبقلاالمحنىوهذا.شمهورغرِأوغامضشضىعلى

الأهمية.قليل-ضضًنسبياً-يكنلممكةأهللمياييروفقاًلهو

غيرالتفاصيلهذهسقنا131LAتوضح-لوناهاالتىالصورةهنه

منه:قريباشيئاأوكالتالى-لانالأمورمسارأن-واءسياقفىالمؤك!دة

!ءمحمداءداد)الاعدادمرحلةعليهانطلئأنيمكنمرحلةهناك-لانت

هذهو!ى،سنمِنىثلاثالمرحلةهذهاسترتوقد،(النبوةمهامنتحكل

فيهاوردالتىالأحاديثوفى.مانعمنوجايتلقىبدأقد-لانالمر!مة

يركهولا!دايسمعكان!محمل!أأنيفيدمااسرافيلذكر

وسورةالحلقسورةمنالأولالضممنرجعأنويمكن،)-()35(جرما

والضص(العلقسورةجز+ا).يكونانوقد،المرحلةهذهالىالضحى

خاصة(!!الموجه)لحاصةIالطبيتفىالو!هنور3منأيضا

غير!؟مذاكيف)امريمالقرأنمنجؤءا!محمديحتبرهلمالذى

-؟مصاحفنافىالسورتيقأياتنجدفلم-لذلكالأمركانهوافيا،ضهومة

المصطلحوصب)الفترة-لافت،الثلاثالسنبتهذهفهايةوعند.(المترجم

الوحمهض!وصيةمنالانتقالهيكون؟قد،(الوحىانقطاعيحنىالذى

توجيههأى)عموميتهالى،بابلاغهتكليفهدونه!للرصولهتوجيههأى)

للرؤلى،المناسبالوقتهو(مكةأصلالىبابلاغهوتكليفه!لمحمد

،(اثهرصولط)ياعتبارهمحمدا!الوحىخاطبالانتقاليةالفترةهذهففى

فىيالرؤىارتباطهاأنرغنم)المذثرسورةنزاتالانتغاليةالمرحلةهذهوكى

بيننلأيحولهالونالانشمال!بسبب-دافيابرهانايمدلاالمتداولةالروايات

فىتكلمر!محمداأقيتوقعأنلل!رءويحكن،المركبةطبي!تهافهموبين

يبفيأمرمنه،الاعدأدفتوةخلالاثعربيئأصدقائهمعالديضيةالمسائل

1ْوطهاونن؟1،9،كملالى-نولحكهانطر)،3( 3 5 Reste

كاتهـلو+الاشان!رغ!همسمحضرولامحممح!لاهالوحى،Aftولاهذهلا()*

J'-حتمالا\ما0الوصلاتقطاعوالحمعم6الملاعليهالرصولصزنهلماالبصاطة.بهالهاكمر

سميلناتصةفىكحا!لحكاجعلهللجبلتحلىعندماشطتاور+نابعيد!هو،الئاثى

الكرب!.ال!%!يمردىكماموص

.9،5*1ءالطبرى)35(

للحواد-.الحانمJulلاال!لاصيلمعصد)?(

11!
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مكةمحعد!كل

،جهراأوصرا)الدكوةبابلاغ!صطتكليفقبلنقاشهناكيكونأن

مرحنةأالمرحلةتهالىينسبساكثيرفىشثفهناك؟لهذا.مكةلأهل

التقليدية.الرواياتفى(الاعداد

وي!سهمحمدخوف(أز

الخوفشماعرالىهتتافيةاشاراتالزمرىعنمنقولةنصوصوفى

الرسولطخاضهماتجربتينتمييزويحكن.!ءمحمدعندشابههاوما

الىبهأدىالذىيأسهوالثانية،الوحىتجربةمنالخوفالأولى.!ء

.)،(الاننحارفىالتفكير

عميفةجذورفله،ءح!3!الغيبعالممنالاقترابمنالخوفأما

.التوراةفىذلكعلىشوامدومناد،الساميةالشعوبدىالوعىفى

-للماتمثرحعلىالأسأصفىمعتم!تبموهذاتذ-لرالتىوالروايات

المزمل:سورة

انقصىأونصفه2()قليلاالاالليلقم)1(المزعلأ!ايا)

سنلقىانا)4(ترتيلاانقرآنورتلعليهزدأو(M)قليلامنه

.(المزمل)73السورة،الخ(o()00ثقلاقولاعليك

فىيخشدونيثونوااع!ذلكيعهأتواالذذالمفسرينأنيعنىوعذا

المربكوالانتغاله.القرأنىالنمىعلىالا!محمدالىالخوفعزوهم

اياساصفىيكنلم(المزمل)تفسل!انيبين(;المه)و(زملوفه)يين

على-فقط-اعتمدالتفسيروأن،كبوته!محمداعلانإخصهمرتبطا

المتأخرينالمضصرينلهؤلاءطبيحطبداانهفماله4أخرىناحيةومن.السياق

الوصىبدايةمنالخوففهذا،الطرمةبهذ.،المزمل،يترصاأنزمنا

شاركفنفسه!محداوأن،(انناسبين)انتثرقديمكونوأنبدلا

قوله.يعكنناما!للهflo.انتضار.فى

فالرصول،ت!امامرفوضلأفكرةوهىالمؤلدطم!االاننحارلهكر8مكررت)ء(

دجدتالوحلةهن!هولهى،المعرقةمنالمدالىبتطعكهوانالياسيعوفلم!

.،المرابم)-.لر!مولحولالأصلياء8دعووهىالفرديةاندعوة

5(03صا!9!،المعادزادإ

1Nول
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انئبوءودع!!محمدحياهَيواكم!

العهفصبياءذحةثظموازيايكونأنيحكنباليأسوا!عور

أمح!من)!ينأفالقديسة،القديسينحمِاةفى!ثوما،6لفيم

ea)التىوالتلاليداتبتأثيراتها،الكلمات":تقولى-لتبتول

فنى،حالايةو!لى"الربمنأتيةأنهاالل!ةفىالروحتقنعتحوصا

ضهكانتاذافيما،الشكيظهر"ماضالآنموالذى،الوقتذلك

مذهسطععندآفهرغم،ائخيالهمنأوالشيطانمنتأتىالكلمات

-تريزاأىتتكونبحيثصدقهافىليشكالانسانيكئلم،الكلصات

)+(.،عنهادفاعاللموتمستت

تاعزوها-النفسبشق-يمكنالانتحارففكلرة،حالأيةوعلى

نعزومأأنالصبفمننفسهعنذلكيذ-لرلمالنبىفمادام،!محمد

الضحى:سورة!ثرحفىتجاوزفهذا،انيه

،!)تىوسابكرودعكماسجى)2(اذاوالليل)1()والضحى

ربكيصصيكولسوف)4(الآولىمنلكخيروللآضة

)7(فهدىضمالاووص!ك(1)فآوىيتيمايجد!كألم)5(فترضى

السانا!وأعا)!(تقهرفلااليتيمفأما)8(فأغنىعائلاووجدك

(ْ)11(فحدتربكبنعمةوأما)01(شهرزر

التىالرواياتمعمتلانمةتكونقداليأسفترةفان،هذاعنو!ثر

صقي.صولىادعنالوحىفيهاانقطعالتىالمدةوص(الفترة)عنقحدثنا

الحقيقيةضالمعلوماتبعض-يبدوفيما-يحطيناذلكفان،هذاوعلى

.!محمد

؟!)هحمدالزرمنيثصاننو!بنوور!في!(ح)

شدتقدخديجةانالقائلةالروايةنرفضيجحلناسمببمنليس

المرنىلمهمذهفىتنقحمهكانتمح!داأقالواضحفمن،!محمهأزرمن

تارغممبتمحكةتكونأنيمكنلاالحامةفالصورة،)،(بالنفسالثقة

Interior!.+4.بز*4محةول)+(!ع Castle. Sixth Mansio
..8(81 Graces of4 Interior Prayer, 3 4 f!!ال

وخىدائماواضحهكانتوبرببفصمه!الرصو!ضقلأ،مرفوضالتعبيرمذا)*(

.(المواجع)-؟!دكعزوةالأحوالسمعب

6؟\
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مكةمحمد!فى

بفصأوالخاطى+الاستنتاجنتيجةاضافةلضتهايكونقدالتفاصيل

التخيل.

أمراخهلجةبمودبالاضاشةكانلمحمدنوفلبنورقةارروئحد

وردتالتىالعبارةصحةفىللشكيدعوناقولىسببمناكوليى.مهما

خ!الكدمههذهثاستخ!ام.ورقةلسانعلى(الناموس)كلمةبها

يه.الرواهذ.صحةعلىدليلى-القرآنيةالتوراة-للحةمنبدلا-القرآني!ة

يتحولىلمالذىورقةموقفلثصرحتبدص4الرواتبقيةفانه،أخرىناحيةومن

الروايةكانتهذامنقريبولسبب،!لمحمدتصديقهرغمللاسلام

يقابله.لمتجهاقىتلكمنأفضلورقةيقابلمحمداجطتالتى

بعاميقمحمدبحثةبعدورقةموتتجعلالرواياتفبحض،هذامنوثتر

.TV)أربتالىتزلجطوأخرى،ثلاتأو

اليونانيةالكلةمنأنهاعلىاليهاينظرماعادة-النامرسوكلحة

(TAنوموس Nomos)به؟الموحىالكتابأوالئسريحةتحنىالتى

ورقة(حديثفىوردممما)موسىعنللحديثتماماملائتفهىوبالتالى

-لانتوربما،الوحىتلغيهعند!لمحمدعوجهة-لانتاذنورقةفملا!ة

موسىمثلفانهالوحىهذاتلقىقدمح!دمادامأنهتحنىالملا!ةعذه

اللوجةعلىالأقلعلىأو،والانجيلللتوراةمماتلعليهنزدماوأنوعيسى

تشيرقدورقةذ-لرهاالتىالفكرةوصذه.ففسهالنو3منأونفسها

لحماعةأو)لأمةمشرعاأوؤسسا5يكرنأنلابدمحمد!أنالىأضا

وهذا-ترددمرحلةفىمحمدكانواذا.(o،،نعم!هلمجتمعاْو

عظمىأهميةذايكونأنلابدلاقا.الذىالتشجيعهذافان-مشولايبدوعا

.(النذمىنموه)الدالظىتطورهفى

الأخيرةفالآيات،الحوادثبترتيبيتطئفيماطفيفةصعوباتوثمة

؟3ماالانسانعلم،بالغلمعلعالذى...)الرصمننزلماأولمن

المسلمونهيفسماعادة،سمابقلوحىغالببت!يدتئسيروالتى،يطم

يستخدم-ليفالانساتعلمالذىتحنىأنهاعلى(بالقلمعلمالذلى)أية

محبنهم-لاناذاخاصةعليهيدلمايوجدلاالتفس!هدامن،القلم

)+026.238..8.pp!حعح-Caetani

(Ibid..p,222 .n.6 (TA
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النبوهودعوه!مصدحملاهبوا!ير

معسفناممالذيقالرجالبيقفمن،والآر.والكتابةالقراءةيعرفلا

بدراستهمووفاوكانب!مهوثيمَةصلةعالهكانورقةف!ان!محصد

كمانت(...اقرأ)ذ-لرهاالآنفالقرأنيةالآياتفهذه.r!)للاناجيل

لأمرانه.بهنوللبنلورقةمدينهوباقراءتهاعند!محمداتذكر

وحيايتطلبهذاصكنالنماموسعنورقةملاظةنتيجةأنهاتكرأنمغر

نفترصأنالأسهلومن.الملا!ةلهنهأساسالتكلوناقراسمورةقبل

سا!ةمبكرةفترةمنذنوفلبنبورقةمتتابعةصلةعلىكانمحمداأن

كبيرحدالىاختلطتتكونقداللاحقةالاسلاميةوالأفكار.الوحىعلى

لىفئِالذىبالوحىْ!!محصدعلىنزلهالذلىصاليكعلاقة،ورقةبأفكار

.،السلامع!ليهما)رعيسىموسىعلى

خلالمة

المحيطةالظروفحولمؤ-لدغههومماالكترفهناكءمذاوعلى

يصلالأولهللرواياتاليقالتمحيصفا!محمدعلىالوحىبنزود

مثيربالنسبةحتىلكن،ثقتنامحلقكونأنيمكنهاعامةصورةالىبنا

أعابدلافانها،المختلفةللظواهرالنسبيةالتواريخخاصةالتفاصيلمن

مؤ-لعة.غيرتبتى

بنبوته!"حمدوعىاش!ل-5

سلسدةفقمحمدعنمحاضرتهCarlyleكارليلألقىمنذ

أساسبوجودوعىعلىايغربأصبح،والبطولةالأبطالىعنمحاضراته

الاخصطهادلتصلىقاستعداده.)04(!كأمحمداخلاصفىللاعتقادطيب

اعتبروهوالذينبرسالتهأمنواالذينالرجالوسمو،محتقداتهسبيلفى

ببوهنمذا--للانجازاتمنجهودهعنهتمخضتماوعظمة،لهمقائدا

؟ثاردجالاحمدا5الغربتص!؟رلقد.(امليةنظرته)اياساسىتكاملهءلى

عظماءمنأحدفلاهذامنو+لثر،الحلولىمنقدممحابهثرالضايامن

فامتاب،!نفبم.حمدلاقىمتلماالغر!فىوالظامالغبن-تلاقىالتماريخ

.د\3،ضامابن)93(

,adبم104 the man and his faith, Londonحة!Tor Andrae, Moh
63,96.922,233.925:926.،!..3691,!!+لة.!* W

01 9 f!ن!*زر403!ها.كا
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م!م!!قىمكة

محمدايشينامردفىالأعتقادعر،منففئيهيكونوقيكا!ونالغرييون

الىطلواومنطقيامعقولايبلولفعلكريهتفسيرلمظهرفاذا5!

مت!ص،ككلوخمحمدانففمأنعليناكانفاذا،مذاوعلى.تصديقه

وعدفهباخلاصهنؤعنأنفلابدالماضىعنورتناهاالتىالاظاءنصححوأن

النهائية(النتيجة)الأخيرالبرمانأنضىألاويجب،الحكسثبتاذاالا

القابليه)المعقوليةاصتعراضيتطلبهممايكثرأ-لثراستقامةتتطلب

دأمسبقاانخراضاتفترضالتىالنربيينالكتابفنظريات.(للتصدلق

هنافسنناقشهذاومع،كنظر-تنناقشهالنصادقغير!محمدا

صدقه.عهعلىللدلالةسيقتالتىالأدلة

الحاقةقمرعلىالمحضلةحللناقدفكونحاننا،كذلثالأمر-لانواذا

هـاصسهحهرأءرآناب!قنميزانويجب،!تواخلامحهبصدقهيتعلقفيما

له.بائنسبةضروربأمراب)!صلهفامادام!ظلمحهدالعادىلواضىا

وحياتَ،ليهمابينواضحبشكلميزلدو!محمداأنلابدالبدايةومن

بينهما،يميزكانكيفأما.الواعىعقلهينتجهماوبينيحتقد---لما

كاىمؤكدة!محمدصن!االتىالضيقةمن،تماماواضحغيرأموفهذا

آياتجمحمنتخيلهأنمشولةثرجةبأىنستطيعلااننا.التاريخفىشىء

خارجمصدرمناليهالآتيةالآيات)اليهالموحاةالآياتبيقتأليفهمن

فحلقد!محمديكونهفربما،حالهأيةوعل.(يعتقد-لماشحورهعن

يكونوربحا،بهاالموصالأياتترتيبكاعادةعليهالمنزلالوحىفىشينا

قايحتاجبهالموحمهالنمىأنأساذاالنصصموبأنحاول!قد

أياتهناكأنألى،والمنسوخبالناسخالسنةأهلويعتقد،)عاصملاح

أخرلى.يات2نسختهاقرأنية

منموومااليهيوحىمابينمصل!محمد-لانكيفشرحأما

مساشفىضالخهِتتطلبذلكمناقثةولان،أضىفمسألة،عنعه

ومناك.هنا؟خاقضمافلن(المسلينْعنداملامبدلممتحلقة)لاهوتية

شبىأيصلحلكن،ثسفلاالوحىكتابأخطاءاصلاحالمقصودكان)ن)ء(

كتابعلىالحالفىيلقيهوصيأيقلقىعندما!الرصولوكان3عاليهربه1نزلام

.(المراحح)-نل!ه!كايصلنلاالضاصة!ار.1.لت!ينهطوص
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التبوةودعرة!س!حةبو)كير

-لالتالى:نوردها!مححدعلىالنازلبالوحىيتحلقفيمانظروجهاتثلاث

علو-مصدرمنأتحاماوحىامريمن2القىأنالسنةْالمسلحونيحتقد

،القرآن!مماالمكتوبالأحبارأنركم)المخلوقغيراقهكلامانه(قماما

.(مخلرقذلككل-..الورقءلىوالفوالأصوا!

بالغيبياتالمؤمنينغير)العلمانيونالغربيولىالباحثونويعتقد

ومذاءالكريمالقرأنعنمسئوله!محمدمنجانباأنحأه!لهطدا!3(

الواعى.عقلهعنيختلف-محمدش!يةفىالموصد-الجانب

خلقمنهوالكلريمالقرآنأنصالرئيصيةالثالثةالنظوووجهة

شخميه-خلالمن-نتجولكنه(الكريمالقرآنخلقفكرة)سبحا"نهالته

ححينةخواصأومحينةملامحتكونالتفكإ-فىاخطريتهةوبهذهء!محمد

مىوهذه.!صمحمدنبئصرية-أساسا-عزوهايحكنالكريمالقرأنمن

ستجانبعلى)حسيمالررآناءباحفِوْمنونالذينالمسيحييننضررجهة

Divineالالهيةالحقيقة truth.الثلاثالنظووجهاتالىبالضظر

تتضمنالنظرمنالوجهاتهذهمادامتيدامحابهونأدتأحاولننىفا،!ذه

الكياسة-عنبذلكمتخليا-ثحاول.المؤرخعملنطاقخارجقضايا

فسأقوللذا"المسلحيقعقائدمنعقيدةأيةينكرلابأسلوبأفثأن

القرأنأياتبردلكناسبايقولمح!داان)أقولولن(يقولالقرأنان)

أربطفلنقرأنيةآيةالىأ.شميرفعندما،أخرىناحيةومن.هـ(محمدالى

وانمأ،ذكرهاالآنفالنظروجهاتهـنةظروجهةبأيةالاشارةهذه

يسببلنفيذا،شبيهةعبارةأو(المسلمونيقولكما)عبارةساقول

.ارباكأى

المتحلقة)اللاهوتيةوا3لأمورالتاريخيةالأموربينالآنفصلناوقد؟ما

العقيقالشكلاعتبارهفىيضعأنللمؤرخيصحظنه؟(املامبحلم

عليهالهجىنزولتجربة)مذهالوحىبتجربة!محمدلوعى(المحمر)

حقاثتلك؟وصفهوكيف؟لهالوحىبدا-ليف(صالهتلقيهت!جمةأو

كانلووحتى!محمدبوصمرتبطة-لافتلوضىموضوعيلأتاريخية

البروةاياولىوافنتطة.السابقةنطر.بوجهاتارتبطربمالهاوصفه

ذلك،مناس!تثناءتحدالنجمسورةفىالموصوفةالرؤىانصالملاحظة
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!قىمكةميمه

مصادرفىالبحثمنلنافلابد،هذاوعلى.الخاصةوصفهالطريقةنظرا

محمدفبوسلتعلقف!يما(الأشكلالأو)لعادى11الشكلعنأضى

...بنبوته

بعضنقعمأنالنطةبهذهيتعلقفيماالمفييدمنوسياكون

A.بوليقاستخعمهاالشالفنيةا!مطلحات Poulainمبحثهفى

Interior Prayer!عThe Gracesبحثنالأغراضكلافيامذافسيكون

عليها:أطنقالتىالدينيةالتجربةلجوافبمناقئشهعندبولينميز.الآن

يى-Visionsوالرؤى.Locutionالمنزلىالكلامأواملامىالوحى

الن!ممناملاسفالوحى.ه-محاحأ3وادخك-5+مححهظرجى:نوعيق

فرلماملحاتضهأنرغم،الأذنتسحعهاكلماتمنيتكونالخارجمه

الخارجيةللرؤىبالنسبةايامروكةلك،(شلاقممن)طبييةبطرمة

ماديةلأشياءرؤىفهىOcحم!للاالينيةالرؤىأوnoexteriorف!

سورةفىوالرؤى.البت!ريةبالحونادراكهايتم(كذلكييمومااو)

الوحىأما.مح!خiorخارجيةرؤىأنهاأى-النور3مذافىتدخلالنبم

iorفonبالكلماتالداض locuتخي!:الىبيلينفيقسمه،-محاما

nativeوصلى8!ههntellectual!تلقيهفيتمالتخيلىأما،آ

حاصةطريقعنوصلانه.قولانيحكناذبالأفقمروردونمبائرة

بسيطتوصيلفهو،الحقلىوأما.ة!!ativesenseالخيال

.)41(مصدةلنةبأ!ةلهصلةلاوبالنالى،!للعاتاسنخهام!ونليافكار

interiorالداخليةالروْىتك!نوقد visionsألى،ذلكمثل

لدراسةدوأت11بهذهالأستعانةالآنويمكننا.5عقليةواماقخيليةأما

.الوصحودالمتداولةوالرواياتامريمالقرأن

المسلمين-العلماءبيقللسناقثةموضوعاالوحى(كيفية)!لانتلقد

وجمع،مختلفةكيفياتخسى)42(الاتقان-لتابفىالصيوطىوفي-لر

)،1(16,.t,992 if. naw!.!
يحاولمنلكن،!صممدتجربةعلىهذهتشميماتبولينيطب!ل!)*(

نضمه.واحههوهثل

بدما.اوص84ص!،،135حر.القاهرةطبة)3،(

ة!!2
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النبوةودعوخ!مصهحيحهبواكير

،حالأيةوكل.)،4(عئ!راتبلخكيفياتأخرىعصا!رمن،لباحثون

شكولا.قليلةحالاتأوواحةحالةفىالاتوجدلمالأنواعمذهخمعظم

:الشورىسورةفىوردتالتىتلكصالرئيسية(الكيفيات)الأنواعْن

وأحجابوراءمنأووحياالاقهيكلطأنلبشركانوما)

وكذلك(ON)حكيمعلىانهيضاءمابائهفيوحىرسولاهـسل

ا!تابماتدرىكنتماأمونياعنروحااليكاوجنا

عبادنامننشاءمنبهنهعىنوراجلناهومنالايمانولا

24السورة،)52(مستقيمصواروالىلتهدىوانك

.(الثورى)

اطهيتحدتأنهوالسابقتانالآيتانتبينهاكحاالأولىفالحالة

القرأنفىبكثرةيترددان،أوص)والفكل،وحى)والاسم.بالوص

وقد4مباثرلفطىاتصالءلهمنتمالوصأنيفيدلاصياقفى)مريم

،أوص)والفعل(وحى)الاسماستخدامBلاءبلرتشسارددرس

الاتصال!ه11يعنىلا،أولانزلتالتىالقرأنيةالآياتفىأنهالىوخل!!

فىتقذفأفكارايعنىوانما،الوصلنصاللفظىالتوصيلأواللفظى

نستشدمأدقمحهايصلحبحيث،قفسهخارجمص!مرمنش!ىعقل

promptingالانجليزيةأملمات jT Suggestionأوon(44قpi at)

باذن؟خأهك!الرلو3عدحمتالوحىكاناميةالحقبةمحظم،فى

:)45(اقه!ن

391(زالأمينالروحبه.نلزل91()الطفيربلتنزيلوانهأ

صبىبلساقMix)المنفرتمنلضكونهقلبكعلى

.(الشحراء)26الورة(000)5!1(مبين

مرصلةفىالاالنبىالىالرسالةحاعلينالملا-طةذكريردخلم

.woأخرى

ked1781!حمد-هـa)3،(-كام!حاه،لا
!لأs'da!ال!MW,!9،,4هـ.!لحو85ءههـ)84(

ينط:وانكلر،المتننى*يا-51،(

!ال!!ةال!لأ،8،1

ا!ه.كلا،ياحه9سق)86(

13+
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مكةكلSمصد

((A)منظريخهاذنكاشاومابالحقالاا*ئكةننزلاما)

.،الجر)15رتَمالسورة

والروحالملاعةتنزل)3(ضهرألفمنخيرا!رليلةا

.(-ا!ر)67السورة،أمركلهنربهمباذنفيها

سياقها.عنالأياتهذهأضجتالمؤلفانالواصحمن:المترجم)

نزلالذىأيهاياقالوا):التاليتيئبالاَيتينمسبوقةالحبرسورةفأية

منكنتانبالملاث!كةتأتينامالو)6(لمجنونانكالذكرعليه

طلبهم.علرداذكرهاالآنف8رخممالاَبةفكانت(..)7،الصا!غبن

و؟لئر.(فحسبالملائكةنزولالىاشارةهناكليسالقعرصورةأيةوفى

لسماع-ملاحظتىقدصعلى-ذ-لرهناكليىاميةالضبةففى،مذامن

؟تىالروحاننتصورأنجب،لذلك،وربما.عليهأنزلهماالنبى

(.IV)المجهثالت!غيرمابطريةعقلهأور!محمدقلبالىبالرسالة

nteriorداخلىكلامىوحىبالتلاليدوعةا locutionمنكانوربمامؤ

يكنلمهأنالمفترضومن،التخيلىعالفالىمنهأقربالعقلىالن!3

ييناث!it3روحرذكلأن،عقليةحتىولارؤىبأيةصوبا

منها.طنبوصفوليسالفكرىالمستوىعلىالتجربةبشرحانطباعا

مذاوعدى.الأهـله،الكلبفية)بهن!مرتبطةالرواياتبض-دانتوربما

رضىعائشةالىالمنسوبالبخارىصحيحفىالثانىالحد!ثفىنجه

عنما:ات

+؟

بنمثطمعنمالكاخبرناثاليوسفبناللهعبدصهئنا،

الحارثأنغنهاا!رضىالمؤمنينأمعانشةعنأبيهعةصوة

،الوصيأتيثهكيف:ء!النبىسألاعنهاقهرضىمشامابن

الجرصصلصلةمثليأتينىأجانا):!اةرسولهف!ر

برأحيافاقالهماعنهوعيتوقدعنيءفيضحمعلأشدىوهو

طئضة،ْ-قالصيقولهمافاعةقيكدمنىرجلاإلمبكلى.يتمثل

"-.(المتربم)-الاصار8هذهمعثينله،,4!ا،
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النبوةودعوة!محمهحيلايواكير

اليومفىالوحىعليهينزلهرأيتهوقد):عنهاالْدرضى

صحيح(عرقاليتفصدجبينهوانعنهفيفصمالبردالئسديد

رسولهأرالوصبدءكان-ليفباببر-1/البخارئ

+.65ص/ا!

أضفىالحدلا:هذ)فىداربصاالشبيهةالتفاصيلبحضوتوجد

الانك:-يخ!

البيتاملمنا!ضيولامبلسهر)ممافوالله*..،

انهحتىالبرخاءمنيأتكانمافأضىعليهأنزلىصتى

سرىفلما،ضاتيومفىالعرقهنالجعانمثلمنهليتحدر

تكلمبكلةأولفكانه+ضحثوهر!ا!رصولىعن

أميلىفعَالت،اطْهبرأكفقداللهاحمدىعائشةيا:لىقالأن

جا.واالذينانتطلىا!هفأنزله..اقهرسولالىقومى

.)8.؟(،الغ...عصبةبلالحك

بحاضىجةالبنارىصحيح/الأفكحه!ث/البخارىسحيح

.(.؟هصالعربيةامتباحيا.دار)3!،الستى

ماءفان،بشريةهشِةفر،يأقاالذىالملكجانبانحيناواذا

نأشمكفلا،الأولى(اميفيه)آلحالةعلىينطبقالحديثفىموصوف

لب!من،)ء(تخيليةتص-بةيعد(الجرشصوت)الصلصلةصاع

لسنحاعذكرأىهنادليشىأنه-لمايتكلمماموجودلسماعذ-لرأىمتاك

ذلك،منالنقيضعلىبل"التخيلبابمنحتىولا،منطوقة-للمات

وجدأنه-ببساطة-بدوالتجربةنهايةفىأنهالحديثمننفطمافاْ

النىللمصطلحاتوفقا-تماماالواضحمنانه.قلبهفىالوحماكلحات

الحقلالنرممن-للامىلوحىوصفازاهأننا-أنفاضرحناحا
al locution0صك!هلايمte

بر"المتنفىالمماْالمثملرالطبمة!نالنصْاؤرشا.ره،-ْنأةاليضارى)48(

001(المترب!)

.كل..الواتع.لهوبوتل!كا؟ضورعن.-مهارجالمم!و!ثس!هلا.ضا-!بكليةء،1)

+(انترب!)-ممتلفبممنيالمصيميينللعديسينصبولينطبمها،ه!
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مت3محمد،-ف

وراءمنسبحالهاطَهيخثاندهى،الثانيةالوصكيفيةأما

تجربهلظكيدربما،الوحىمنالنعلهذاالأساصيةوالأشارة،حجاب

عنآنفانقلناهاالتىبالفقرةفىواردهوعا،الأدلى!صه

وعباره.(يامححداللهرسولهانك:لهوقادإلحتىأتا.حيث)الزمرى

وهذه(رؤيةهناكتكلنلمأو)يظهرلمالمتكلمأنتيه(جابورا+من)

تتصمنحديثأوكلامذكرالىبالاضافة(متصثوصدضيقة)الضيقة

الكلامىالنعمنهنافالوصوبالتالى،مسموعةكلماتهنادان

مصدرمنو!حتىهأنأو)m!ة!ة!ا)،(التخيلى

exterior!ءتخارجى locut).الوحىبهاط.المبكرالسوروبض

فهىوبالتالى،الرواياتفىممئيراتردلمالتى(الكيفية)الطريةيهنه

بهايةفى)المبكرالوصىأننفترضأنيمكنناهذاو!،شائتليست

الوحىنزولىيكونأنالمضولومن.الأدلىباميفيةأيضاتم(نزوله

موصى.تجربةوصفبهقصد،والحديثالسماع)الثانييةياميفية

رسولاسبحانهاللهيرسلأنهىالثالثة(الكيفيةأو)والحالة

الباحثونذمبوقد،يشماءمانبيهالىالرسولهذاطريقممنفيوحى

نأالىوذهبوا،جبريلهوالرسولههذاأنالىلاحقوقتفىالمسلمون

فان،أخرىناحيةومن.البدايةمنذللوحىالمحتدةاميفيةهىقلك

الكريم()القرآنهفىبإلاسميذكرلمجبريلأنلاحظواالغربيينالباحثين

الرسرلوأحاديثامويمالقرأقفىعميروهناد،86(المدنيةالمرحلةحتى

وجهاتأنيحنىوهذا!ا!طحينالباحثينبيقالمنتثصرةالأقوالهيعارض!!

وعلى.الأثمرحلتهفىالوحىعلىاضفاؤهاجر!ةزمناالمتأخرة"لنطر

كاندلجبرطردىعنالوحانزولد!:ن؟نأدضااحتمالافهناك،حالأده

كما،المح!ي!يينالقديصينعلىطبقهاالتىبولين!سطلحاتيصتخدملفالمق)*(

أنهى"لجوهريةالمصالةلكن.نممهابالمصطلماتالسملامعلبحومىتحربةيصفكه

صمصداوالسحعليهلموصبالفحنبلأصواء،الصلْي!العلمىالمنهيعليهيلطب!لامذاكل

حتي9والمالي!1والمممليةالدراسةامحانيلأ9نوهوبصيطلصبب،!

مقدتراجع.عاليةب!ثريةتجربةعنلا8ئبمِاءصحعص!اننا84متوادضو"لثصليلية

ةَ"ثعربم
.ءالمنرح!)-(الموبعيأالاضعار8ثمعكلثم!!t)4166"؟29)؟،(

ه!\
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lعوةود!سدحي!ك!بوا لنبو3

الوحىفان4الحالاتمنهمتلوفى.المدنيةالحقبةخلالأضاضائط

هـ*ظهع!أ!!ع!ا+(التخيلىاملاسالنعمن--لانرب!ا-

الرؤيةمنهتكونوقد،لجبريلبرؤيةمرتبطاْ-ضكبلا-كانمنه

فذلكرجلميئهعلىجبريلنزولالىالأشارةأما.تخيليةأوعقلية

بحدالمؤلفيشيركحاالهلوسةغيزوهو)51!التخي!النعمنوحى

الحديثعندالمصطلحاتمذهمثلاستخدامالىالمسلموقيميلولا-!لك

أهميةذاتتكنلمللو!الدغيقةاميفيةأوالدقيقوالشكل(النبوةعن

التعيداما.المسيحيونأوالمسدمونمنهمسوا.،ينالهعلماءعندقصوى

ممما-علوسهمجرديتلقاهالل!ال!مىوالوحى!محمدلوىانعلى

تبمالأقوالهلهمثلفان-صولوا!نأحياناالكتابلبضيحلو

اقوادف!لداءالوعىمنتملاامؤ!(اللاهوتية)الدينيةالأح!ام

الض،وصلامةبمعلمجل-للشتةيمكواللىىالمصبالحلتت!ب!م

النامضالصودىاللافوتوعلى،!غ!للاممبوفيملحكمئاروص

خارج!مصدرمنالمسمو3والكلامالرؤىكانتفسواء.يمثلوئهالدى

الوحىأنالا،سلامتهاأولصدقهامحياريوجدفلا!دىأوتخيلىاو

الرحىكانوان،المتلقىفىتأثيرا+لثرخارصمصعرمنالمتلقى

منمرتبةاعلىظلحقلوالآرقىاياعلىهو-شالمطمنبمشى-الشلى

الدينىالنفسعلملطلبةكبيرةاهميةذاتالقضيةومنه.الحس

عندالوحىظاهرةصانببينمقارنةعقدالمفيدمن-شكبلا-ءصميكون

وعلى.والصوفيةالمسيحييقالقديسينعندالمشابهةاهروالظِ!مححد

مىالأساصيةالنقطةأننجدوالمؤرخيقالدينلحلما+فبالنسبة،حالىإية

وأفكار.،ناحيةعناليهحىمابيقكاملافصلايفصلكان!مححداأن

.أضىناصيةمنث!لخاصة

كيرالوحىلتلقىالمصاحبةالمادية&,_Iفالطو،نفسهالنحووعلى

.للحؤرخأصيتهاركمالدينيةالجوانبفىللباحثينبالنسبةأصية.ذات

يعنىلاتالذىالمصطلحهذااسشخدمت-ورليئعيةنقلا-المظف؟رغ!آ)*

المملمين،وغير،المسلميئ1الا،الدارجامشخدامهافيالخيالكلمةتوحيهما

"لصال!ينوعلىبل.الأنبياهعلىاط!هاعندالمح!طلحاتهت!هضلاستمدام!قيلوت-ل!

.ألمترجما)-الخ..ءلأدليااكل

الكاتبضيوخمحكط+يلوصنفييحنيلاالمباواىهدمثل3استغداا?(

8(المتسبم)-نل!بعدتاليةءمطس

؟92-محملى
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-.قكه-محث!-كل
بال!ن!مبصابا-؟نب!محباأنغلىْالاسلامأجمدا؟لر-لرماْوغآنبا

تأشِوالضيقة.صتخيجةغرالدينيةرسنالتهفانوبالتالى،،!م!لآ،ء

ألصرغط،أفياضهى-لتسمتصفد-ث!عنذ:نلوحىالمصاخبةالأمراض

قى!َمخمدكافىثيتساالي!ئمِةْوا!ضدية-ا؟العوةْانفيارآذيؤدىفألصرع

هذاأنخبفرضلكن-.املكاتهوخى-كامل،والبدنيةافحقليةقواهكافل

إلجهلبجردجملىوقافمةقنافازائفةعليهالبراميْفان،صحيحالؤعم

نعحمدلزهانآلصلحلاللوحىالمصاح!بهالظواهرهذهفحثل،وال!خبط

قبوْله.أوالوحصرضىفن.عليه

طرلقةأيةلدله!محمد-لاناذامانعرفأنشائق!أمراوسيكونْ

كاناذاممامتأكدين-لس!ااشَا.أ)05عليهالنزونهكلالوصلحث

الوجمهأنمشوليةالنرضىإواكئر.هذايحقىَ)!.دثارْفىنعسهوضع

يكونأنالممكنممقإحالى:.-أيةعلي-خيرا3و.توقعغيرعلىْينزل

،)ممْالوحىالىزرشحتماع(الأشطأنينن3ْالتكتيماتبحقى!رقد!مخمه

عندما!خاصة.بالليلهادثةقرا+ةالكريمالقرأنقراءتهخلالمنْر!ا

الآ!اث،لاكشمافطريقةممَهككونوقد.الوحىامحعمال!فىيشككان.

4إتخميئسملستظلالأْلمريهدْاالمتعلقةالئفاصيلأئهولابه.ْالضاثت

تنقيح،أو)لتصحيحأخرأوأسلوبلديهكان!محمداأنمؤكداويبدو

اًؤ-غيزنماقصاأليهأوَحىَلماالصحيحةالضيغةبا-كشمافالقرإنىالنص

.فى.!.بهانا،محمإ.فإن.،صبحيجاهذابهانْ!ان.ءأخرىومرة.صمحيح

ا-(".ا.النزؤلتجملى-0الوفحىيححتحثالأحيانبض

أ!يةالضبةلولاثحالزشىإحالتتا-6

التيالأحذاث.قيهاتجريألتيالدقيقةالتواريخالىالتفتأحدلا

النأبقأصبحعت!مالاحاوثتتىمقءو!يهبسيطةوكمهابمت

!كحط!4ه4!فدح!طه,37-+-:تي!ق!!غ!هك!كا!ء!5(0)

,72.,76 & c،2491!.ة,ad,New HavenoMطح!ط
التىلأ!ياتبالنصبةحثكما،اليهواذنجكهالاررانىواتما-بلنحو!ْ!3طبعأ)*(

ءَ(التربم)-(الا!!ص!يحهلمى)عانسمةالصيبة!برئةبنت

للدعا.يلجإتوفنلغغليهأَ!صلى،ن-مخمدأالآ-الععلاءمحتىلا-ْيعدوأ?،

عليةتاستعصسؤالااجاية1وْواجهتههشكللألحلالوصلنؤولطلباثهMالىرالقوصل

.(المترصم).ه

.--"-..لأ03
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النبوتعودو!محمدحيحهبواكلير

!وداالممنتنموقالباحثوشً:ونجلالأقوالتضاريتبالتوار-!!مين

بذلولألقد،حالأيةومملى.مترابطةتاريخيةصيغةالىللوصولهمضنيه

مختلفةتواريخلنأقدموابينما،الرئيسيةبالحناصريتحلقفيماجهودا

اجست-التواريخومسألة.أخرىووقائحلأحداثبالنسبةمؤكدةوغي

جث.من)القليل!نهلىالصصؤلويمكن،!محمدحياةلفهمحيوية

الكتا-ريا!اتفىالتمعنبمحاولة(للاحداثالزمزءالترتيب

الرواياتفىطمضامينبألتمعنسواء،الموضعفىالمعتمدينالمسلحين

-.ظواهرهاأو

لأندبحنايةالموضموعهذابحثالذىCaetani-ليتافىيقول

أربعفىمتفقونالمسلميقامتاب--انحؤلياتيأخَشكلمبحثه

ا-ْ)51(ْنقاط

صحابته-بسنين*بطوالهتسالرسالتهيدعو!محمدظل-1

8الفترةمنهنهايةعندالاالعلنيةالدعوةيبدأولم"المقربين

الجهرمنعامينبعدأىْ،الخامنمقالعامفىالحبشةالىالهجرة-3

.بالدعوة

ا!بفصةالىالهجرةبعد،هاشمبنوواجههاالتىاثماطعةبدأت-3

،ةد.!أو.،م!نأس!خة6َتجنممبر!.يمو.-:-.

جميتئلين.الهجزة0"هْوقبلانمقاطعهجمص+.نهامةوخدجةطالبأبوْهال!--2َ

+...ة.--ت---(-ثللميلاد-622فىالهجرة)سنين

المدءحسبنالوأئنافذكر5هذاهن7كمرهوما-ليتافهناقشوقد

أنهالوجدناطالبأبىوموتاثماطتوبيق،واثماطتالهجرةبيقالزمنية

كيتانىأنشأفقد،هذاوعلى.اعامعث!رائنىالى-ا+فل-علىتصل

وقتربماالأحداتأنللظنميالأكانانهرغم،التاليةالتواريخقائمة

التواريخ:هلهكبل

،51(921.5 p!ة!حع
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مكةAعصد!

.الوص!ولى061

الجهربه.الدعرةبدا*111"

الأرت!.داردخولى6لأ2

العبشمة.الىاليب!رة615

ماضم.بنىمقاطعةبداية616

ذهاب،طالباصموت،خدجةموت+المقاطت.نهاية!61

الطانف.الى!الرسوله

اورينة.مسلىأرد063

الأولى.الشبةبيحة631

.الهبرة،الثانيةالضةبيمة622

اهميتهاوقىجح.بح!نا!قى!مكافيادليلاتصالنوار-وضه

فترةطوال!مكةفىالأسلامانتشارأنمننتضقتجحلناأنهاالىالأساسية

لأحساصايطيناوشمحهاا!صادرقهأقالا،بطيم!عمليةكانالجرةكيلط

صراعا.تبرىالأموربأقكافى!أ

-؟
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حع!حىأصص

الآصليةالرسالة
الرسالة!حومر)

!دبم،)ناكلiنزولتاهـلخلي-1

؟(الكرفي)للترأنالأصلية6لرسدقى!ا:السؤالنبماثنب!برد

ف!هالطبيىومن6شه!لهعاأطه!ا:التالى،لسؤ&يرافي!تى

الاسلاميها!ماثرعلىالأخيرالسؤالمذاعنالاحابةفىاعتطبرفايكون

أعلتعدةنرولأسبا-!صإ!ماتالمطروماتمنجيدضردلدينا.الأور!لى

!بتنقضاتحوىأنجهاكط،الإكت!اديعوزماالمادةهفأنامملاءختلفة

مختلفة-الرواياتأنمنح!ثريعنىلاالتعبير)الأخروبحضهابعضها

التىنفسهابال!ورةيكونلاربماالأخيروالسؤاله.(المترجم

المر!فىنزلتاقىبالسوريتطقفيماخاصة.،الاولها.لسؤادعليها

الهمتأخرةفترةفىأتواالذينالمسل!ونالباحثون!توصلوت.امية

يتحل!فيماوممذلكالمدنيلأوألسوراميةالسورصدالاتفالىمنضر

اهييةالضبةفىنؤلالذىشالقر2النصلغالبوبالنسبة.يات8با

الأسبابمن!يراقاقهدامنوكثر+النزوللأسبابكرمنلاليس

علىاوعره.ص!ةدقيقةقويريخلهاليس(المناسباتأوالأحداث)

وحعماأنهاالأ،عامبشكللمقبولةالنزولأسبابعنالمتاحةالموادأنقرغم

الباصئوتثيرهاالتىالأصئللأمنصعيراجاباتلتقدء!يلأ

الضيوفىه

AVT
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مكةصحمد!في

فو،!!Noldekسعنولدكهتيودورالألمانىالبا!ثقعموقد

اضافيا.آخرمحيارا(0186سنةمرةلأدلنثر)القرأنلمارح!كتابه

بالرواياتوقارناهاالطوالالآياتدرسناICIأننانولدكةوجدلقه

أولانرولهاعلىالمجعالسورأنوجدنا،النؤولهأسبابعن،لتقديدية

طوالا-أياتتحوىأحْراأنزيِلطعلىالمجببموالسبيبر،قصاراآياتتوى

نستطيعأننامؤداهعلميافرضاقدمنولدكهفان،هذاوعلى.كالبا

الأولىالمرحلةفىنزلايدينابيقالةىالقرآنىاشنضكاناذامانحددأن

هذاعلىوبناء.فصرهاأؤالآياتطولعليبناة،المتأخرةالمرطةأو

ثلاث،زمنيةفترأتأربع-أى(يمالكررالقر.آدناسورنولدكهكأتب!المحيار

التقسيمهذاالغربيوتالباحتونقبلوقد،مدنيةومرحلةمكيةمراحل

لدراساتهم.دليلاواعتبروه،ضامبشكل-لدكهشتدمهالذى

-rdيل-رتثممابىد.-تقدم،-نولدكهوبحد Bell!فىأخرىب!وةجمإحفع

سنةوالمنشورة،بترجمتهاتمتخقةودرا!تتهافرَيمللقرأنترجمت

نأصبلىتوإنتي--دإئعا-َ*إلاصلامتينايرولمعات.-.)!إ(2!؟!-!%لإ3،!

هeا(-.بلة"4ج!ول.وقد،مخقلفةفتراتفى:نزلييتوئ.أالات-المحودت!ي

كما،ْالةصليةعكوتاتهاالىسؤرة-لل.يقشمذكرها-أتاَالأن!+3ْطلرجنتهفى-

تواريخ.ضعلمأنهأىألمنفصلة،ءالاَياثلبضتاريخاضح.أن-ك!ول

هذأ(تفا!يلفىالنفائىالرألىيكنومهما.،الآياتلنزولىمتوالية

البعكلنقطةيقدهذا.الحملأرْموفيهْشئهلافالذىالعنلْ"ج

،-(الاكريم)القرأتatحاgْنزولتسلسلعنأخرىثراسة:لأية

محيمار)ظِمف-لمحياؤئولدكه،وضغه:الذىالمميلز+ول!ضبككبكو!د

اك.حاجةْفقالمحيار.هدْا-أنإ؟رأمن-لانوابْه(قصرها،أداالآيات1ْطود

الوارد!المعانىلمحتواها:)بابنظربعينهاأياتمبمبيثناسبالتعديلبصى

بالجثبةتتعلقفيماخاصةصحيحا-لانهدْا.البمل..ويبلبو-أدقبينا.(

تلثهمباحثهمنلها-م!يلة!اخلص!التىالئتائجفنكثيرألكدنالمذنية.ءإ

!..قا!ة--.مسألة-النظروبخهاتاختلافأنطا"مؤ-لدةليح!ق؟جميط

-!1(

ء؟طلإ+

ْtheده!!ةئأء!ح!ة؟فآ،!حما،-ف!!ْءأ!!!*!ة.وْل

8.14.,15-9 p!ا!لط!ثي!.gdw-University!أ:-.!كاع
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الرسالة.(إ.جوبر!0ا!ملميماا!ممطة

لارد(رس!التهصهرلمالكرييمللؤآنالأصليةللرسالةالمظروعند

(-دلالاتآو)معالراستخذأ!-عَتدنحؤ"خاصحذرأ!علىالمرهيكونفن

كيتوشورة-لذاسورةانيقولى-ألمز-كأ،على-!ونc-i3uةالقرأئى"إلمحتوى

بحدنجيرة.الحتبمابعلىبث!بميلإلإآنهاالسوبرأوائلمنلكونآَنلمكنلا

منتكئلمالموتبحدالحسابقكرةانقمائلا!ديثهيواصلثم،الموت

هنمة-ألحججمثلى.*فلا.السلأر-آلأدلىفىْترد"فغلآنها،الميكرةالأفكار

الموضوعية،برجإت-%قمىالىأصلفلبهى-.عفرغةدائرةفىنموريجحينا-

اع!lبلأقرهوساالمكيةا!ورآوإئلعئنولدكهذبهرهبماأقررتمإُنجنى

بجموعة).السوربينألمجموسكةهذهنجلإلىويبن.المدنمةالسورأابرائلعئي

بهيبحي!محإر!مةاليتثببم،ابتى!الاَياتجمانبا!،نحيمث(.نزلي.عا!بياثل

.إتج!الوصِ"!ضتي"إفيجيمى.أعئييءالبإييعْليور-يبزت4امريم!إلقبرأىْ

-بإن!بهنافي،إنطهورإاصضهالمطتسعطمعأنميلأنجههئ!.وإلميدأ.بعارضبيما

"-!ة.تخثأنهلآلدكماالمارضهاثإرةالىلنملالربمالةمنصإنجي!

مى:(البحثموضْع)بصددهانحتئالتىوالأياتهفالسور

.8الى0!ينالآيات/م!ت/(6!)العلق!سورة

..؟الى2\ةمنالأيات:/مكية/(78)المدثرسورة

.-أربعةوأياتها/مكية/(لأ6ْ.)قريشسورة

.11الى"9منالآيات/مكية/(09)البلدسورة

أية.11وأياتها/مكية/،3!)الضحىسورة

.01الىالأ.منالآيات/مكية/(86)الطارقسوط!ة

باضثناء3،الى1مقالآيات/ةمكي/(.في)ْعبسسورة

.؟3الآية

.15و1،و،9الى1منالآيات/مكية/(87)الأعلى-صورة

ا،.ة؟لأالى1-مغالآيات./مكية/،8!ر،الانشقاقسورة
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مكه!فىسهـ

.02الى17منالآياتلممكية/،88)الناضيةسورة

.6الى1مئالأيا-/عكية/،151الذارياتصورة

ألاتها.بض،52)الطورصورة

)512ءأية38ياتهاو2(،155الىححئسورة

للمرةالمطرضةطهوربحدنزلتالاَياتهذ.بحضأناةشولىمنانه

المعلرضة!ورقبلنزولهاالمنطقمعيتطرضلاساماداملكن"الأدلى

الاصلام.لرسالةالمختدفةفالبوانب.بالاالاصتمالههذاأعيرالارأيتفقد

منلمريدطتو!ونمذاوعلى.ألقرأنمنفزلىماأوائلفىمتضعنة

برعرعلىحاويةالأياتمنهصأعتبر،ال!نفسطة)aدهاللك

الأصر،بعشاماالنبوة-Keiygma!لبجاوعلي.الفرأنرصالة

ئىالقر3المحتوى)اميرجصالتالأصاسيةالملاحطاتفىنبحثدعوناوالآن

.(الرسالآصفيوضحالذى

ئزبراملأولفىاقىiالمحتوى-2

امريه()اثمرأنش

؟وت!هسكاتخلق،11

بشكل-اليهاينفرالتى(الحدق)56رقمالسورةموضوع

صبحافهاثهخلقمو-امريمالترأنمننزلمااولىأنهاعلى-خام

يوحىصبحانهوأنه-ولطفهبقوتهسبحانهاطْهمناعلانانها-!لا،نسان

يرا.-لاعابأصار(والمسيحييناليهودعندحىاليبمفهوم)للانسان

ذكرما:الأنفكأالمطعنالمحبرالآياتنصيلىوفيما.(يحلمهلا.،)

31،علقمنالالسانخلق)؟،خلقافىربكبلا3اثرأ")

الانسانه.عئم)4،باكلمعلمالنىيه!احمرمووصاقرأ

"500005يعلممالم

أيلىلىامريماحرأناليهااك!ارمسألةومهايتهالاكساقوخلق

متحل!حت:أخرى

هه.بعد،خطفها81باتيض!بل؟قتللمقديه!

!*
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ادصعةجومر)81صلبه!ص!

عليهيقمرلنأنأجسب)4،ْ-لبهفىالافساىخلقنالقهإ

وهدينك)6،وضفتينولساناعينينلهنجملألم000)5(أحد

.،اتعلدا-)06السنوذة(100()0كلَلبد-ش

ة(عبى)08هـقمالسورةفىمضلايبهوالخلقءموشى

1)!ر.ماالإدمان!!ئلىأ W)حة)18(خلقهضىءاىمن

اطفثم102(!ر.المحصبيلتم)91(فثمر.خلقهطفة

.،..)22(انضر.شا+اذاثم2(الألأقبر.

أكما:ا!لبنتتناوله(الأعلى)83رقيالسورو*ايه

والةلى)2(فسوىخلقالذلى)1(الأعلىربكاسمسبح)

.(..)4(المرعىأخرجوالذى)ك!فهمىتدر

مسأ!الأولىأياتهافىتتناولى،الرححن)رثمْههوالسور؟

ما:،بةاليا)و(ا!اأ

علط)3(الانسانخلق2()القرإنعمالأ(الرحمنأ

ه((؟)البيان

الي38منالآياتقى،الضحى)3!وقمالسورةفىوردوقه

،!محهابها!ضملالذكاالغاصواملامالخاحمهاللطفالىيشبما

:!ص!ةالأولىللحياةتترضالآياتانهافترضومن

4()اياودكلتلكيروللاخرة)!قلىومارب!ودعكًامأ

3)فآوىيتيعاجم!الم)5،فترعىرب!طيكولسوف

.،..)مأقألحنىعائلاوولجلىى!ىضلاوولجر

:،علىالأ)AVالسورة!ىالواردالتلالبدنجدلهذاوبلاضافة

الحريعلمانه4ماشياءاالا)!تنس)سن!ر!فلا

.(..(A)لليسرىونيرك)كل!يضىوما

9*
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مكة.هجمد!قى

1والسررة"-قم t"(ربعبادةعلىقريسقبيلةتخة،فريتي

والسورة.صف!مْقمتهغفي!منتنجؤخأطقفهغ"جاالذئ؟.،لجحبةْات)أنجبتنت

فتنتجالأرضفر؟ئْالذىاكلطَرالله-هـ!نبلتؤضمح!كمت،عجسأ8آ،ُزخ؟فىر-حم

-ةث:أ:4َ6َةذثه"ؤنحن!5نثهع3"ؤءتضؤناَوعتئاوعشباحبا

ت-ة-.ة-:.--.ثَ-ت.---.ت-.-في-ب+ج-:-ت-+--ة:.1-6:.-؟-

ذاتوالنخلفاكهةق!ها).لأ(للاناموضعهاوالأرض)

لسوشةا(00(،؟)؟2يحإقلرو!لعصض!ز!الحبوا(إ.!).ءإلأ-لمام-ة؟ملا

ت-:--...-+:.-...لم9:،.اا.رحبىْخ)5:5.لممم،....لر،بىْ

منح-لماقمانهةللبثر-لذاوالخْياةْالموتواهمبْموْسيحانهالهْولأن

:نقرأ،الأعئنئ8.،أَلأرحمغلألشؤزة"ضىْ،جَ!قايَخيلةْفان!:!المزشالبئ!ر

*9.!!-:..ء.-.-..:-.؟-!

.(..5()أخوىغتاءفجحله)ء(انمرعىأبخرجوالذفي)

---:..!-ءتلضَحمر"ة.-..*

8رقمفالسورةوأخيرا A(الظشية))سبحافهاثهعنتحدثنا)3

.:*والأرضيىوإلجيا-لوالممبماءيلايليهخالِى

مميفالسحاءْالىر\(V،خمقتكيفالابلالىينطرونأفلا)

الأرضوالىأ!\(نصبت-ليفالجيالىوالى)18؟رفعت.؟

--بر.أ.كا.1)02(.سنظحت-ليف

)4،(الرحمن)55رقمالسورةأوائلفينبنفسهالوتتوفى

عطمة!لنروةونصل،أمائناتو-للْوالبحارالأبدانخلبئالىاشمارةجةْ

:-س!واهيخلق.برلا-أفيخلقأ!ئخهؤ

ابلذوربثهوجهويبقى)36(قانعليهاعئيكلل!

.(..(T*والاكَرانم

لطف:الموصْرعهذأ.تتناولالآياتمنكبنرعددفهناك،هدْاوعلىء

أبرزبعيدحدالىهىوقوتهأقهلطفمسألةانهضا.وقوتهسبطنهات

)+i،.!.!المتداولة.للمصاحفربعالمقر!ملكن.*لم

--"+ة!!.:ن!-تقرببيانزولثارىبللطوضع41(..كما،-ش

!!؟
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..لا!سللبمالأصلي!ثج!الرص!للة

أل!إئ!فيهـلى-مببهبمبرقهتةفيؤل!بالبيىإييةايبيىيخى.؟إلإيا-ت.مإلرال!يبابة

ررش!تع!ص!،1مبيئينج!إلكق-بمإتجر%فببم-ييباوبد.الكرء!هايمرآنبنفؤله-م!

بليم!!بعرونيًإبرأإوجمورصيباجمتيارلذأتهتعرصبىيرا.نيا؟بميحإنهإتجه

!كفيلئركانجع!ولأنالا،الرسالةيتلقوقالذينلأولئكأيفناومحروفأ

بعزوووضوحادقةأكثر(القرآننزولبعد)وآصبح،مبهمأوغامض

نأتأكيدالىنميليجعلناوهذا،سبحانهال!هالمختلفةالأ!اث-لل

البوحمهدى!أبعبىَب..بنىالفيهبرْي!بىانتطمتف(سبحانه)اللهفكرة

يعروعاكارالتىالقدرةفمادامت،حالأدةوعلى.والمسيحيةاليهودية

فهم.جمداة7.مجي.يعتبىض:بهو-بما.-بهإتجمتالآيهتهغاالبربألوتنيييةِ-

تلإ!يلر؟باؤنط-لآليتط!-ممثيلىأويهنطيرييصحان!قهينطرويةيبهينوابع

ب!كريطهذهإفبهارومغبكلتىلمبخميرمع،هإْ!،يانج!عيىمنها؟.أجمطقصيحاني"

،هذاوعق.البثصرشئونقىالتدخلعاىتهوقدصعظمتهعن-لافيةفكرة

الخاطىءافهماتض!نحفيالقكإيخيبماإلأفبه!ر-أصعإ-يخقمرلإيليىإنلهبهبفإفه

.!رر!ث،::.:7..ِأولمهكصبرة،شبحانهال!هعنللصب

القرأنبننرد.إوائك:عاإنبلِابضة!مدلكإةأ-لثرهوبعاكان.روربط

بىرديا.بإيبتثناء-جم!ه+،،!هكاخهسبجإنهاقهتوحيب،الىاشارخ.فييماليضئي

*....!:.-51ارقمالآية،(الذاديات2)إهالشودةص

أ،ة(ة)إةأمبتنتدْلر؟منهلكبمانىأخرالهآَال!همعتجعلواولا.)،،.ْ

لأذ"؟

انها"0)5(للبمببيرةمتأخرةأف!افةالآيةهذةكأنتوربمأ

كانث3لأنفأ"أذا.ْهبألفحلىمحروقةْلفكرةتكرارو!نهالبطو

فلينق،الخلا"ؤطبيعة8ْبئسكل"أوضحالتر-ليزاعليهألجزىجدْيىفكرة

ففئمقا-صؤخن."ةألتزصيةغيمهلئاكضىعةترد!متهماأوأثلحئلا-قص

تركيزهنلايكنلماق،القرأنمننزدماأوائلفىأ"أضاوشانق

فان،أخرىوبحبارة.للوثنيةمثبجبأيفصاهناكفليس،ترحيد.اث!على

كانأنه.!حدوذأكانمبكر؟فترةفىنزلالهىالقرأنىالنص!دف

،كا.!ى!؟ص!)5(

9؟لأ
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،قىمكهصه

نيويضط؟ايإبىنوعلباتالاي!ان!رلاجوأكبتطويرالى!ف

حوبهفَكةإمل.ببقب!حلموجيدكانتمسطةثلةالايماقفى*صهار

وأضرور،ناصيةمنبا!الايحانبينلنامضامنربانروعىعلىأيكوْقا

مه.فىىهة

حسمب!فبه!الىراجعلمص،بأ

تنصىالتى،86رقمالسورة)الحلق.بسررةسنبماأرلىمرة

مض!انكحنىوص،الرجسر!الىقأ،قهألىتعلىاثعامنةأكها

:ا!صابالىأضا7!اا!سورة!تثير5)ث!الوتبصابا

عر)9(عسيريومروطةفذلك)8،الناقورفىضرلها

..،..).؟،يسيرغبامافرين

روبرولكلمةراجةالظمسهالآيةش()الرجزكلمةكانتواررا

الانجل!فياملمةمابلامأوا!متحنىوالتىالسريانية!داكأ

الواتالعبار-قرجعةفىاستخستالثىاملعةوسV)مأ!كل!

لايأتونوالصدوقيينالفريسيينمنكئيرينرأىفلط)متىانجيلبي

الضبمنتهربواأنأراكممنالأتسأولاديالهمتاديةالمصو

النضبعنللتمبيرra-،كلمةالمترجموناستخعمبقد.(..الآني

الآيةفىالمستخدمةامل!ةكانت131فول.الانبيليةالببىةطهفى

نطنفاننا،الاكيلىالنصاه1فىابستخسةصارص)كرهاا؟نف

فيابصمدبوارتب!."81ضاليوء!الإصبأمور!ثحةذاتأ!

:أضىمرةحياليكوقموتهمنالانسانبعثأى،بالنشورأضاالآضة

رقيالسورة،"33أنشر.شا+اذاثم)21(فأقبر.اماتهنم)

.،عبس081

)ث!

+

..!5it!
.!و!ث!.!ع"!ة!
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الوصمةابؤهذ)19صال!للرسمة

:)؟،الآية(الطارق)6Aوقمالسورةفىأ!ماونقرأ

ث،..)،،حافطعليهالماففى-للان)

ترجمال!ش)ء!طكأثة*الانصيويةال!طحةضَاطفظهالى!!4

ص!!كلعةيطبل،أيهجعانج!التيالكلريمالؤأف!!كه

،ذا.تنهسيأقه،ص!(-1tI-41يط،المقصودسنحموا،(المتر!-

افطلة.قممبيلىبهالموصا،المله

اهرأنمننزلمااوأكلمنوهى(ألانشقاق)Atالسورتو!ى

:الحسابليومضَصنلوضت!ريم

واذا21،وضتلربوأذفت)1(انشتتالسما+اذا)

لرب!اتتوأ4،ووتخلتفيهاماوألقت)3(مدتايارض

-لدطربكالىكادحانكالانسانأيهايا)5(وضت

صLفسوت(V)بيععنه-لتابهأوقهمنفأما)6(فملاقيه

أوتيمنوأط)!(مروراأملهالىوينتلب(A)يسيراحسابا

!ضليلأ،)1ثبروالجكوفسوت).؟،طهر.وراء-ثمابه

.،..)13،صيما

الآية،)،الذأريات؟هرتماالسورةنىوردماجانبانحعناواذا

بطحا!ماالسابعةالآية،الطور)52رتموالسورة،بماوما"لخامسة

التينيةالقر2الآياتفئهناكفليس،(ذلكبحدالآياتلهنهسنتعرض)

ليوممباضرةأخركااضاراى(القرأنمنفزلىماأود)أولالولت

علىأضايلطوىة-ندجموهبأنه!محمدوصفكانIIIالا،"لحساب

.الآضةشالس!محنى

هنىقىالآضالهومقكرةأقيالملاطةالمجوةالأ!ل!والنقطة

يعافهذاالصبيومأنمئحمترقليلاالاتصىتكنلمالأولى08لجى

مبالغأومرعبةتفاصيلمنادقكنفلم،المحسئفيهريثاب،المىهنيه

اليو!صوربهاضلتاقىالنفاصيلتلك،خداما8!ظ!فيها

؟14
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مبه-:ب!.إكلمحمد

المهذعبم!بردد--للبدوناننففىناننا،.بذ!!..)؟؟لألكيحدالآخر

Torأظرياوتورهاح!Buhl4بُ-هلنالباحث Andrae،اللظنه

095."esكا-د!--..------..-:-ة.-

.الملوناوالآثمسيلقاهالذئالعذاقيمنالخوتأنرأيهمامنكان

خلالهإ!دضهة!محمدلحيماةالمجيرفي.-الأساسىهوكانالمث!رفي!(أور

نوللىيههحها!أثيم)يتىإل!ييور-دل!لىللىن!نظرنجاذإ-المِبكينالحتهبماءإابعهُ

التى!الهبرر،الأقلهاميةال!بةفى-نيبتالتىائمببمر)قإئمتيهضبمن

)..ف!قهانه.نبوكأبئجدامن.ا!لعقولطلكانة(الثافيةالمكيةاآلحقبةفى.نزلنت

هوالحاصىاوبالملعونسيحيقالذىالعذابفىالتفكيركاق،مثى+-لل

؟لنمائج!هذءمثلذلك-الىتْكى،روحهحركةوضزبإلطاقةزوبهالذي

إلإَياليمجبو!كةعلىالنظرقصرنااذافاننا،حادأيةوعْلى.الأ(.(لم!نغظيفة

اننتيجةعنالنظرلصرفنا،نزلأول-قاأنهااتضحالتىالقليلةوالسور

عحقولة.غيىواعتبرناهاأنفا/إِحذبهبرره

اشارةأولانفقولأنصحيحغيريبدوفانه،أخريثاحيةومنَْ.؟،"ْ

الحياة)بالأحْرويات-بالإيمانبتعلقفيماأى-مثيءتحننىلائية-للخشات:قر3

فمجحوعة،(قؤقتا)لحظياباا!كذاقكونأقثحثؤل!لهاثوادْ-،لمؤت21جممد

أمتدةعدةتصىظرسهاالتى(نزلاماأوليقحتيرالتى)الأملى.ل7ياث.

عذابالىتثمميربا!رورة-2ياتفيفا"ليشمن-،ْنجالأخزريا!-الاينأذْ.علئ

مىالسادسةالآيةللأنجليزيةترجمنا-واذا)01(خاصةبالمثصر-ليقيحيق

على(الطور)53السورةمنالساب!والأية(الذاريات)اهالسورة

جشصفتألضأبْأن*بمنئى-الرجت!؟التؤالمة

.،..أ61-لواقعاليدين).ؤاق.

-..The Ju 4 gement ) s about to. fall

.أ.َ-َ....-..(05ر7(لبرامعمميهدْا.ب!ء.ربك.ال!-!

is about to fallل!،؟!مأtfishment!حمل

التيواقم-للمهأنففهم-حالهأيلأعلى-السياى!لهمنهأنالا.

الهاضنارةثدلاككونتم(abouttoأل!-الو!م!ك!عأعلثئ%حمعئىثد

حلنن!.!ر!ا!.ك!--:)قي(س

5لطلا!طلا!ه!همه9.17!)؟

!مملأ"إTranslationك!"كل!!كا.ه!5؟.)

؟بر2
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الرسمة(جوهر)الاصليةالرسالة

أ!إ.-!ة---عغف!

الىاضارةوابا،ابقريبابستقبل!فيالعقابأوالحستابحدوثقزب

فىالأوقاتمنوقىَفىسيحلثمؤكداامراوكونهالضلبمظضيقة

(النإبرياتابمببيرة-إ؟.)بنإلخامسبماالآيةفلنقرأ،محمدغيرمببتقبل

إيلت!!%يت!!بميماقلن!رك؟إلطوبر)هِ.2إلسبوبرة-منالثامنةبالآلجة

أنفا:عمااستشهدن!

،ء.)5،.اصاثبنتيعدوننماا)

.(..)ول،ظفح-منلهما.)

لأملسبحانهافهعقابعنالكثيرفيهاالمكيةالسورانالمزكدومن

كلنزلتالتىكا!صالْب،عديه!("-الدئيويةالمؤقتالمصائببافزالىمكة

بز!ى-الضابفذأ"لكنْلارلب!ْ،أنبط!ممغض!أحبلهمْمنن-لالوامن

ف!ةعنتطورأنبعةفىبالوضعمرتبطا-لانفىبما!النبىرسالة

لتوناناقشناهاالتىالآياتان،ضا.افبويةاليعثةبدايةفىالعقاب

منه،مفرلأو-لونهالحسابحتميةعلىبتلاليدما(53/7،/55لأ)

أعلنوا---تشككهمحينللنبمابلث!ركينبيايىضةالثانجية-بالمرعلة.برتبطةتبمو

ابئالاِنتباهيستعصمما-لانوربط.اوجمقابئوابمنفيهبماالجسابفى

.بمماتجةجملىمقتمبر(المؤقت.)الدنيوىالحسابأنهاضوميكونيبهاد

إلئظالافشعَإقاصمورةفى-لماوضابثوابفيتيحهالأخروىالخسأبماا

-.أنفا2وردناها

وعباثةشكر-الإن!انهأستجابة(-)

مبحنبماضهـكورالحكونجدأقالِالمنسإفيبكلبىئان،شبحانبمااكلهللطفئطرا

الواحهخالقهعرلمالانسانباعتعادداخلىفlاعترمووالامتنان.عابدا.

،اعن-الاعتطد-؟علىالبماه!يالتبجيرةفير،العبادةأما.الططيفالقؤى

منبح!اوما17الايةوتشير؟؟سبطانه)-وقوقيِا.دفهيلطفِوالاعتراف

ة.؟(الشا-لروغيرالمشئغل!)الكفورالى(عبس081رتمالسورة

ما38
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*A"كهعس!

من،%)8خلتهضى.اىمنلأ()7كنر.ماالانسانكتل،

.،ْالخ00)020يسر.الصمبيلفغقفدصء.)9؟(ضقهنطمة-.

رمو.3!ذل!!لاكمافرمو،عر)النلشالفاعل+!اصم--

كاal!هووبالناد،ا!بضلالمحترتوكيرهـ،لتسحر5وغير"لممعئص

:.(المدلر)74ا&سرةمنالعاضرةفالآيةعذاوعل،رسولهررلض

.،.،)01،يسبفيالكافرينعلى)6(عيمرومفذلك)

وفقاَ)دتالممتنينغيرأوالشاكريئكيرباعتيارممامافرينالى!مل!

.(.!حياق

داللاشارة،استحنى)و،طنى)-للشالك!يمالقرأتويشخعم

الآية6.(الحلئ)6!السورةفىis.)11(لهوالئسكرقهالامتنانص!

بحمحا:.رما.

.(..)7(استغنيرأ.أن)6(ليطنىالأنسانان-للا)

!،الجارفا"هيسيلستبط(طغى)ملحةالأصلى!المنى

للاعتباراثءالنطرثون،الحهتبوزليحنىمجازافاصتخعمالممنيمث!ص

ح!ودلألأنهبايقافملتىءيسمصاانه-ودون"خاصةينيةوالهولصية

نية7الةامل!ة!نيترجةضبولأيكونفيكاد،لذا.؟نفسهملثبتم

ما(؟حمة)،!ا!هصد!او(tobepresumptuous)بالانجليريالتعنى

.وصد.افكارحتىأوالاعتإرفىالخالقوضعععتتض!ئاملمةن4

التىالآياتمادامتمكةأثرياءاتخنهربماالذىالاتبا.مومذاأن

و-للمة.الضنىعلىالاعتطدأوالثروةفىالثقةالىقثبنفا2!ردناما

الاكصادوعممالنروةالىتش!لأ!االتوجمةعلىتصتصى،أسكفنى"

Wealth!صو*سنقلادالثروة).معاافهكل andindepende)،وكد

فقدلذا+!م(.from،م!)هوyاخلحِرضابلا!لأجماعا

)%%(.Vءب!ه!عل!ه!!ياصحه!.

ءل!؟
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الرصممة(جوهر)ا!ملبةالرسللة

مذامنواكئردبثروهَالفحدىالأمتلاكالىلتشيرالريمالقرآنفيوردت

منانثامضهالايهولمحى.الاترلاءجمهالسائدانروحىالأتجاهالىتشير

:(اللير)29السورة

.(..)!،بالحسنىو-لذب(A)واستغنىبخلمنوأما)

كالتالى:للانجليزية()*،استغنى)محنىنقليمكن

تdsغا!ظحزحلأل!*

أيةعنمستقلونيأنهممكةاع!شعرالماليةالقوةبسميبلأنهوذلك

.)12،(عنهاغنىفى)،علياخوة

فىلهتحبيرالهوالشكربفضلهوالاحساسقهالامتنانويجد

ب!مها،بالحبادةمتطقةأوامرع!الىالأولىالسوروتشير،الحبادة

:،المزمل)73السورةفىكما،نفسه!!مد!وجه

انقصأونصفه)2،قليلاالاالليلقمالأ،المزملأيهالاأ

.(..)4(ترتيلاالقرأنورتلعليةزداو)3(قليلامنه

(601رقمالسورة)قريشسورة،المبكرةالقرأنيةالنصوصومن

عامةبشنكلمكةأهلتخاطبومى

)3(والصيفالضتاءرحلةايلافهم)1،قريشلايلاف)

)4(جوعمنأطحمهمالنى)3(البيتهذاربفليحبموا

.(05)5(خوفمنوأمنهم

وجيزةبفترةقريشص!ورةبحدثزل!ربحا،أضقرأك!ضىونمة

AVرقمالسورةمئبحااومItالآيةبهونضى،العبادةالىض!مب

،:الأعلى-،)

.،..)15،فصلىربهاسمروذ-ل)14(تزكىمنأفلحقد)

ion!ه80ط! of theفhewho... Makes mentلأ!لأك!ط!
.fiordand pays

:(طىيوصفا!عبد)،يدينايين2لتىالانجليؤمةالترجمةكل)*(

.(المنمج!)!ل!3ممل!صظ!!د!كثكهnt-اصتعلي

!ط.!هكا0+؟(

صملى-5؟\
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--مكةسد!ْكل

ومو،يهالبداعنذ!محمدياتباعمميزاماالحبادةلقد.كاتت

وت،عليهالوحىنزولقبلختىغباديهأعمالفىانخر!قدكاننفسه

هوكما،لأ()3الزمنعنلفترةالليلبصلاةالأوائلالمسلموناقزم

فيبهودمم!لمحمدالمحارضونو،وت.المزعلسورةفيواضح

المبات:ضدايامربداية

السورة(00)01(ص!اذاعبدا)!،ينهىالذىأرأيت)

.،الطق)6!

بألا-الممحلعهالممدماولهالروالاررفىأنهجدأضرىناص!ةومن

علامةاننحد،(53رخبمالسورة)النجمسورةفىدستالتىالغرانيق

.(الصلاة)التحبدفىلطريقتهوفقاالتحبدهى!عحهبنبوةالايمان

الئممائحةالعبادةفكرةنسياننحاوريجعلناأنيجبذلكفأن،عاموبشكل

يوسفرجمماSubjectiveذاتياضرراصهرهاتعتبرالتىالفربش

الموضوعيةيالجوانبارتباطاأ-لثرفهم،العربأما.اللهضموربمعنى

jOمكة،لأهلفبالنست.مضزامااومحناماخاصةللحبادةء،نم!ل

هذاعملهميكونفقد!محمديسجد-لماالبيتلربيسجعوافلكى

كليرلعالمحافطينحزبأنصاركانحينتوقفالذىالعم!بذلكْشبيها

السابقينالاشتراكيينبفعلأو،الانتخابيومحراءوردةمنهمواحد

التشبيهانورغم.زرقا-بور!هيتباصبد!ورهمنهمالواءكانهالذين

دينا،ليسالاسلامبأنيالقولأقصدلااننىالاسياصىمضمونذومنا

التىهىالدينعنالغربأفكارتكونقدمن،تثيدبكلدينفلاسلام

.قصوريضريها

سبطنه-!الانساناستط؟(د)

.والتطهرودصمالسة

اقهللطفالانسانهيستجيبفقطبالباتقليس،حادايةوعلى

calفاضلةأضممطبأ!لهوأنماوضصله activiy(14)نطاْ eلأسات

المزمل.8سورلأأ)

.08/33)،لأ(

ث\6
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لدمبمة(جهص)اكلصليةادصللة

*.إ!مرآنينرسهاالتىالأخلإقيه.القيمعلىنترفأنبىصمث!ائق

..وء---!5--..05.،لامررعا)

مذالىبالمراصةَنتناوياالتىالأملىالآياتبضىفىافثا.نجد

السورةفنى.ماشيثاظمضةكلمةوهى(تزكى)كلمة-الفصل

لرجماامت!امهمرفيانهربهمنتوييخا!محمديتلقى،عبس)08رقم

فلمليمرى-!لأ!محمد-أنهعل،أعمىبرجلاهتممماحمتر3ثرى

ع!لهدعأه!طيزكى)الذكرىفتنفحهيذكروأيز-لىالأعسهذا

!ot*!لهل!.!ا!نطالثرىالرجلمفايزكلماذوصتى

ا!نفسه-يز-لىفانمايزكىمنلأنضيئا!محمديضارفلن

0!نكؤكل!نط (150 prospered has he who purاملمةمفهومان

.الكتاببهذا،د)رقمالملحئفىذلكناتشناوتاثمى+!ىم!د

هوذلكالىيدلملنا.اليهاوصلناالتىالنتمائحايرادمنفلابدهناأما

القرآنفى(التزكى)انلأ()6زيدابنالئسارحأوردماالتىالملاحظة

سبحانهدتهباسلاطالنفستطهيريحنىالذلى(الاسلامأتحنىامريم

هناكفى،؟لكنحوالمفسرونينحوالتفسيرعندأنهويبعو.وتطلى

تزكىفكحة.هنانضناولهالذىالدقيقبالمعنىيتعلقفيماطفيفااختلافا

نىTالقرالنصفىترد(المديخةالمرحلةبدايةفىوربما)اميةالمرحلهفى

تحنى)ذنلأافها.والصريانيةوالآراهيةبالحبريةالكلمةلجذرنفسه؟لممنى

خلالمنالعربىللعقلوصلتكاضمةنكرةوص(الخلفىالتطهر)

التطهرةأو(الطقسىالتطهر)مقاجملفى،ومسيحيةيهوديةتأثيرات

ritual(بينهاعباداتبممارسةالتطهر)أو،(الشمائرى purity

phsلضه8الماكىالطهرمقابلوفىءالعربيةالوثنيةالعقائدفىالموجود

التطهبرهذايكونماوعادة.(-الخ..ايدينوغسنلكالاءمتحمام)

الحياةمذهفى.نوعياتيخكرالمزويج!لالأخرىبالحياةمرتبطاالخلقى

الأبدية؟لسطدةالانساني!ىحيث،(أساصاالخلقيةأوالروحية)

نقصمهلمامساوياالخلغىالتطهرمحنىيكونويكاد.(الخالدبالجزاه)

بعدها.رث9/9لأ+87/،1القرأنىالنعىرابم)5،(

.93/18،الطبوىتحيو)6؟أ

147.
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مكة!حم!!كل

nessوالتفووالاستأمةبالصلاح or uprightness*4م!دا!اitوفى

تحنىلاأضاالكلطنجه-الأحيانأغلع!فىربما-الأصيانبضى

ة.الحطفىوضعابىالهمدفا،واشعوىالصلاح)منالمرهشخذانعنكئر

الذىالحياةيماسلوبمقارنتهيمكنلماوصف-مذاعلى-الكلعةان

الخلقية.الجو)نبعلىتركيزمع،البضةقبل!محمهاتبط

شكلهْافىالضصمةلهذهالخلقىالمحتوىوما؟ذلكتفاسيلعا

المسلمئأسصاءقائمةفى!ساعدنامصاالكثيرنبلااننا؟الأصلى

قدالتوجيهاتمذهأنرغم)!لمحمهتوجيهاتنجدونحن.الأوائل0

:نقرأ،البلد)09رقمالس!ورةففي،(لغيرهتجكوق

فلد)13(الحقبهماآدراكوما)11،الضبةاقتحمفلا)

اذيتيما(4N)مسغبةذىيومفىاطحامأولأ()3رقبة

الذينمنكانئملأ()6متربةذامسكيناأولأ()5مقربة

أولئك)17(بالمرحمةوتواصوابالصبروتواصواأمنوا

.،.ءلأ()8الميسنةاصحاب

:نقرأ(الضحى)3!رقمالسورةوفى

وولجك)7(فهدىضالاوولجك)6(فآولىيتيماجطكألم)

السائلوأما.)!(تقهرفلااليتيمفأما)8،فأضنىعانلا

.(..)11(فحدثربثهبنحةواما)01،تنهرفلا

السورفىوردساأمثلةيلىوفيما،أخرىخطوةنخطرأناذنلابد

اعتبرصوالتى،الأولىالمرحدةفىنزلت؟عتبارهانولدكهأوردماالتى

وسنوردها.عامةاميةأوالمبكلةاميةالسورمناْيضاول!بل

!نيعنكاملانطباعالىنصلأنبمكانالأهنيةمنلأفه!نا-لاملة

.*يال!.

المحانىمنهعنقبرالتىنولدكهلترتيبوفغاالأولىالسورة

:،الى؟من81بات،4.؟السور)الهمؤسمورس،لخعبة

،f%
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ا&س!لة!لي!أبوعذ-ل!زص!"

جب)2(رعلح!مالاجعالذى)؟(لمزةهزةمهو!له)

ده...T)أخلمهمالهأن

ندالقر2مننزلماأوائلأضا-منومو؟التإلىالقرأكهوالض

:لأ()7،الطريطن)هوعنوانالهن!لننيمكن،امريم

دسنير!)6(بالحسنىوصعق(5)واتقئأعطىمنفأعا)

)،4لحنىبو-لنب(A)واستغنىبخلمنوآئا(V)للسِرى

.،-)11(.تبرثىافامالهعنهيشىوما)01،لعسرىذسنير.

.(لليلا)3!السورة

قصةالى33الى17منالآياتفى(القلم)68السورةوتشير

للفزا.-يجعلواأندونبعينهيومفىبستانهمثمارجمعقرروارجال

الطاغين.منأكهموا-لتثسفواثعاراج!وافلمواصحبحوا2منه!!يبا

9(لأ

ليصرمنهأاقسموااذالجنةأصحاببلونا-لمابلوناممانا)

عئطائفعنيهمفطافلأ،)8يشثنونولا)17(مصبحين

فتناثوا.)02(-لالصريمفأصبحتلأ(t)فائمونوهمربك

)32،صارميقكنتمانحرثكمكلاغمواأن)21(مصعبحين

عليكىالبومي!لنهالاان)33(يتأتونوممنطلقواظ

اناقالوارأوهافلما)25(قادرينحردعلىوغموا2()ثمسكليئ

أقلألمأوسطهمقالT(7)محروموننحنْبل)26(لضالون

)36"طالميقكنااناربناسبحاققالواA(3)تسبونلولامم

الأويلناياكالوا)03،يتلاومونبضىعلىبضهمفأثبل

ربناالىانامنهاخيرايبدلناأنربناعسىث!)1!!كين-لنا

-للايوألوكبرا؟خرةولطابالطاب!لحا)33راهبوئأ-

.(..!)33يطمون

*.!لم!
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-مكةم!ص!-،كل

!:الآياتمفهنقرأ،53رمَم)النحمصورةوفى!ء-

علمأعنعه،34،واكمىقليلاوأص)33،تولىالذىارايت)

)136موسىصحففىباينبألمأم)35(يرىفهوالغيمي

؟.(.ء+)37(-وفىالذىوايراميم

:(لأ8رقم)العادياتصورةفىبخهنفسهوالمحنى

وانه)7(لشهيدذلكعلىوانه)6(لكنودلربهالانس!انان)

)!،القبورفىعابضراذاجمطنمأفلا)8(لئهيدك!لخيرلحب

يومثذبمرصم)ن)01(ألصعورفىماوصل

!.(..()11لخبير

8)الفجرسورةوفى M)سنوكه:علىللانسانْتأنيبانبد

بخامعل.تحاضونلأ(-ولا)7اليتيمتكرمونلايلكلا)

الماروتحبون)!لأ(لمااكلاالتراثوتأ-للون)18(المسكين

خ.(..)02(جما!ب!

يزمنلاكانلرجلهذا.الوصفنقرأ)!5الحاتةصورةدفى..؟

:الآضباليوم

طحامعلىيضىولأ.)33(الطيبمباكلهيؤمنلاكاناث)."

ء،..)35(حميمهامناا!ليوملهفليس)34(المسكين"ْ

وصقا-أصغرىتا!حيةمنْ-)؟ه،لذأريأتاسؤرةلناتعمتؤثد4ا:ة

كالتالى:!يله

هموبالأصحار)17(،يجعونماالليلمنتليلاكانوا)

للساكلصق.أموالهم-وصْ)18،يستغؤون

.،..)9؟(والمصوم

جمنللمنوصفا(المعارج))07(السورةفىنقرأنفسهالنحووعلىْ

!ا:بخيلللئروةطمعلأفهجئم
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الرسالة(!وهر)،!ملية!س!

يربرهئتمص)16(لموىنزاعة)15(لغلىا!ا-للا)

0(.8)18(فأوعىوجمع)17،وتولى

ورسلهباثالكنرلضجببالاضافه-الأياتمنىمحتوىافي

أنهألى-ببساطة-تشيرالآياثانه..خلاقىJانببالجايتصل-تهورسالا

اوللفجسع.أنسعضلأبروانه،وا!رومينالفقراهنطع،أنطيبيمر

التىللسورالوحِيدالأخلاقىالمحتوىهومذاان،هذامنوألثر.لأففسنا

مناستثنينا.اذا،الكريمالقرأقمننزلماأولهياغتيارها)!رسعناها

المطففين،سورةفى)*((والميزانباميلال!ابثين)للمطففيقالاشارةذ!

فىنزلتربماالآياتوهذه،المعارج)مع!سورةفىالصةلحصوالاشارة

قتلالي"والاشمارةلىلأ،/"81الكؤالى-عر،.والمدنيةا-لمتأخرةاهيةادطة

عاديةوليست!يرةمسأبةوس،التكوير)81السورةفىالأطفالى

كبيرةأمميةذات"مضلةوتصه؟ومربكةمثيرةضيقهَأمامتجعلناثعع!(اجما

خواصالمضود.)،عنع!د!-ْ!ص!القرأفيةاميىجما-طبيعةلفهم

بالوصاياالمتعلق(اياخلاقى)الحنقىفالجانب.(القرأنىالمحتوى

الشر(ياالوصبتضىالمستضمةالانجليزية1-الكلمةنة.،!ما

واصترامينالوالهاحترامالىاضارةمناكفليس،غالبالهاوصدلا-

مننزلطمابواكل!في-الشها!ةفىوالصندق،والمدكيةوالزراج،ِْ.ا!ياة

أيمىما.فىاشتهاءأوتمنى-عنالنهىموالأموفىما-لل،2قابتر-.

مرتبطةامربمنالقر2مننزلهماأولهفىالأخلاقضتفاثعيم،الآضين

باعتبارهاالفرباليهاينظوأنيمكناموروهى..واليخل؟لسظ+

مطلوبمرعمازائمضأوالنوافلقبيلمنرومفروضةغيرأضياه

.Supererogationالانساقمن

كال!-%إ،(يصتو!نالناحهطياكقالواانهاالنعض)؟(للمطفاينويل))*(

.(لمطفلمضl)83الصورة(00+طض!وفاوننوممكو

!يمانئ!هلكتما1زهـاحمعلىالا)92(صاطوتلرو-3!للنين))?(

.(المعارج).87الحمور(..)38(هلوميئغيوطنهم

!م.!صا!-.)8؟(

.(..)9(!تننببا!)8(ضئل!المو.ودة!افىا))***(
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"تسد!قى

محمد(مهمة)هـ

بشكلموجهةأوأمربمثابةهىلتوناتناولناماالتىالآلاتبضى

مناومن،أضااتياعهلتشملتحتدلكنها،نفسه!لمحمداصاسى

فىواضحةكيرالمسألةومنه..وحم!تلتحمد-jلهموجهةأيات

+،الفصلمذانىاوردناهاالتىللقانحةوفقا)القرأنمننزلماأواثل

كس!ألةظهرتكنيىوضعهأونبوتهظحسألة،منكورغيروجودهااندغم

لننبىالموجهةالآياتنذ-لريلىوفيما.ذلكب!الآياتحولهاتتمحور

فحسب:لهموجهةوأخرى،أتباعهأضاتعنىأنوي!كن!

ءاالمدتر741السورة(00)2(فأنذرقم1()المدئرأ!ايا)

-،الأعلى)87السورة0(000)!(الذكرىنفحتانتكر)

تشيان(و-لرهاالكاتشحديد)،ذكر)و،أنذر)وكمتا

اسمصيغةفىاضانجدصحاكماعن!،dو!؟لانجليزية

وكلمة.(وكسرهاالكافبتشديد)(مذكر)j+()(نذير)الفاعل

العيحنىالدى*anالانجليزىالفعلمنتماماقريبة(أننو)

الحيطةليتخذمرعبأومضرأوخطيربأمرشضىاخبارعلىالمنطوى

الكريمالقرأنمن.شلماأوائلفي،أنذر)كلمةواستخدام.الحنصأو

فىبأخرأويشكلموصفةكانتالآخراليومفىالحشابفكرةأني!نى

البماية.منذالاسلاميةالع!وة

أواخرفىالدنيافىوالجؤاءالآخرةفىالحسابلأمميةونطرا

مرةأربعينمن+كر(نذ-سأكلمةتردأنكريبافليس،اهيهَالحةبة

لنةقدموقد.وا!ىمزة،مذكر)كل!ةوردت!اك"امريماكرأنفى

كالتالى!(ذكر)مل!ةالقرأنىللاسمتخط!شرحا(v)6،مصهلين

.+مننر،الفاعلاس!معاملة,Jabsمبالغةصينة)ء(

(i)%*.هكe!ناك!حد،هلى!عل!
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لرسمبما4جوم!4)ا!مل!ةالرسللة

ائطاعة،عدىيحثهم،ويضصبعانهاثهيعذر،.والضابالثوالببذيهر)

ا!ليينقىوبما+أعمالمبنتائحويذ-لرممالطيبةالنصاثحلهمويم

علييشتكل4reminالانبليريةالكلحةومضمون(..ربجطه.رقيقا

والبو،اقهعنضيئابافليعرت(الطاءبفتح)المخاطبالشضيأن

رجع.التىالوبيةفالمطبمأوسعاستخداماتالوبيةللكل!ةمن،الآض

مملتركزلاالانجليزية4!ز!أنتوضحلين!حفزاليها

السابقة.المفاميم

حمةحمدال!يمالقرأنمننزلماأوائلأنالىمةامننخلص

-(ب)و(1)الفترتينفىأتاذ-لرناهماالىالناصظربلفتر!محمد

الرصالة"!الوثيقةال!قة-3

صرةالمطوالأحوال

مرءنزلماأوانلومضمونلهدفالتفسيرسبيلع!ىقلناهما

الكليرجط)الرسالةأنومو،جدأمصورمنطلقمنينطلقانقرأن

aالوقتذلكفىيمكةخاصنحوعلىمرتبطةكانت+حكأا

ألقىلقد؟ذلككانكيف:السؤالIمذعنالاجابةهىالآنوصمتنا

التارخ!خلالمننحلطمالكنءمكةأوضاععلىالضوهالأودالفصل

الحاقهمنلابدههمأمرالأشطرخلالومن،الجاهلىللصرالتقليمى

عنهاعبرتكعاالاجتماعيةالأمراضتنسخيصلنعرك،العراصةبهفه

التشخيصنثاقشأنالملائمفمن،لذا.نفسه،الكريم)القرأنرسالة

،الاتج!اصالجانب:أربعةأقلامرءوستحتنفسهالوقتفىواللاج

والديص.والضلىوالأخلاقى

الاجتمامحىالجافب،11

قعكثهنحوينحو-الأولالمصلمىاتضح--لماالطمالاتجاهكان

الجوانببعضوعهت.الفرديةالنزعةازديادونحو،الاجت!عىالتضامن

653

http://www.al-maktabeh.com



متى.4oحمحمد

الناسيضىكانوان،قويةلاتزالوالش!ائريةالقبليةاثننظيعأتء-كأنت

اوكاته!تألشمإئورمة--..الرداب!-عن.الالبرتفي-نجنيلترثعونيكونوالىِ

صيفت،3-قدمكة.مىابتباريه-الحماةلأنذلكفي؟صكة.نييبة-،فيالوضعببر.

بثلها.،المشاريههاساصسواولدلهالمالحهدحالمصصيثالفردله.يطهور

ث!كارء،فط!مغدهصوالشائريةالقبليةاللاقاتمثلذلثصْغالبا-طى4

لقرآناةةافيهاضبارنا4وهو-انضخامالثروآت.فخمع!

عنيءمدءعلا-ةبعد-مكةأهلمنالشاغلَمترانشغلَأنهعدى-الكْريم

،اليستأنلآالبنةأصعابالرمزى-عنألمحنىوالحكأيةْذ)ت..آ-لفزدية

تمثل(جمصحاوما7!الأية68/رقمالسورةفى)أتفااليهاأضرنااقى

النجاحبزصىواغلاؤ،المجالاتمنمجالفىالاحتكارلاحرازتحالفعملية

املاك0هؤلاءأرْالى!يشيرماالآياتفىمضاكفليس،المنافسيئ3نام

واحت.عشإةمن-لانوأللب!نتان

الفقراءعمدفىقىلادةحكةفى-دانأفهادقدلكيرمنيبهوويينما

والفقراءالأترياءبينالفبوةتكون.أنالمحتملمنأنهالا،المدقعالفقرفوى

زيادةالىيتحيرامريمنفالقر2،الأخيرالقرننصففىاتسعتقدكانت

الأغنياءبين:نقولأنيجبربماأو-والفقراهالأغنياهبينبالفرقيِوس

نأأضاالواضعومنءأخرىنا!يةمنوالفقرأ.الأكنيا+وكير-نا!يةحن

أفرادبينمنحتى،النفوذفوىوغيربالفقراءيبأونيكونوالمالأغنياه

أنهم-تفيدالألتامالىالاش!ازةكانتوربط.اليهاينتحونالتىالشمائر0

سورةوفى،عليهمالأوصياءأقربائهمحاصتم!ملاياملوتلا/ب!نوا

المرتجارىقه-للصة-أنهتبين!!لحمهصورة،08رقم)عبس

.بالأخرتالامتناموعالمالنفوذرفوىالأئرياءمراعاةفى!سائد

الجماعةمعنىأدأالبماعةروحافطدبحنييقلايهطاكل

mfoسمحيدغبيبماجت!اصجوانفلانسانمحطأا!م!*كعطصه

أصبمالنىالبدبالمبدأأوفلاساصى.اليهايتسجماعةلهيكنلمافىا

يكنلممذاعنالملديةا!مالحقىخلىالنىهوالجماعةفىصافي

منه،،فطهعغ!!"ثمماكااثمبليةاوالضساثريةللمحةمرضن!بيلا

لتاليف-طوفتكالتى،-لبيرةكوضرالية)!لبيرتحالفالىفى!ى!ذ
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ا!صالة(جوهر)اكلصلبةيلرممللة

التحالفهذالكن.دلهجرةالقمسَهالسنة*قىالمدلنةلصارححلة

مصالحه.يحسَأقاتييمجد؟للتفبسخعرضةدإئماكانالمضالع!(القائم

لكلرنقدالتينفبذامثلأن-لما.ككلالجماعة0مصالحمعمتطرضة

لكنه،والماياساتالضخمةالتجاريةوالأعحَالالكلبرىالضايافييخدعا

اختفي،الجومذاوفي.شاناأقلمملمناليوميةالحياةفىاقناح!اأ-ئل!

أمنىفرا!مناككانوبذيثه،الأمرباءْأضانفىالع!شذ!الأمن!ض

.،مكةفى)والشميرةالقبيلةأواصرتقطج-شاغراطل

صذافىأوردناهاالتىللقائمةوفقا)الأملىالقرأنيةوالأيات

أْياأعنى،الونجمجلهذاالحقيقىلليرجتنبيهسوىتقبمنم(الضل

.-الدين.فىلكمن-انماالاجَتيامىللتضامنالجديدالأساس)نعدىر-لزت

الأخرين(الىالاحسانالمضود)الكرمواجباتعلالتركيزكانوربا

الماديةالم!ساعدهتقديممنفلابدالخساكلىجمةتخفيف-به-عضودا

ولا6،طكلامالأساصىاالهمفتيكنلم،شكبلامظأنرغم)لمحلفؤاء

ما-حدالى--فالأثر؟ء،كبراجتحاسخمماسمللمادالنطرلتوقفةْأن

أنمن!عر،لْروا!ش!محأعهو-للا)انفسهمايحتبروإأن2لابد

!!ط!حههذاالوكالةوبدأ.مطلقةملكمةلهامافيأنفسهمل!تبروا

صلالذىالانسارأنيض-الأصيانبضفيالربيسميهكا-

الى-حدهإ.-وان!ا--فبسملاومتحتهلسبحادتهيستخسهاأنيجبلاتروة

يطهرالنربى،الوكالة)مبهأفىامامنالممنىهذا،مجتممهلسعادة

:)07ا!لطرجصورةفىواضحا

لدمائل!)؟2(ممدومحقاموالىمفىوالذبن)

.،..)35(وإلمحروم

ناصيةومن.!ل!right8حقهـالمحوومالسائليأخنهفما

التضامنعلىالمبنىالقديمالنطاميستعيدأنالاسلاميحاوللمأخرى

مقبولا؟يكونأنلابهوكان،بغرديتهألفردوعىعبدااستقرفقدألقبلى

ابيوبمامريمالقرأنلناضمفقد،الاعتبارفىوضعهمنلابد-لانكما

83.السورةونى،عملهعنلرد!للنيهيحاسي*مانهعلي*ض

:،ألاغار"
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مكةمحمه!كل

(....)!1(للهيومئذوالأمرشيئالنفستىتمدكلايوم)

الآخرلنفعنفوذاوسلطةلأ!ديكونلااليو!هذافىAil.أى

:،.فاطر)35السورةكهوتشأ.ضرءاو

!حمللاححلهاالىمثقلةتدعوانأخوىوزروازرةتزرولا)

ربهملخشونالذلنتنذراثما،قربىذاكانولوضى+منه

والىلنفسهيتز-لىفانحاتزكىومنألصلاتبالحيبْوأقاموا

.،..)18(المصاته

المجتعتكونحيثالمدنيةالسورفىانه1نذكرأنلابدلكن

أقربانه:تجاهالفردمسئوليةعلىتركيزهناككان،ألاسلامى

وامتابوالملاكةالآخروالبومباقهأمنمنالبرولكن...)

والمسافيواليتامىاثعربيفوىصبهعلىالمالوأتىبرالنييين

1)الرقابوفىوالسائلينالسبيلوابن VV)..).

الأخَلاقيابنعبْ،ب)

التىفالقيم،التجارىالمحتعمعا!دويةالمروةمثلتتناسبلا

والصبرالقتالفيالشجاعةلضستالمجتمعهذامثلفىللنجاحكلثى

وانط،القوىوصدالضع!فوصمايةالثأرع!والاصرار.امار.خلى

الأمإشتسيرلنثم،القوافلبأمورالارتباطىبضتتطلبهماأولىيكونقد

الأفعلىالاصرار)مبهأترجماذالكن،الظفىالممصارفىذلكبعه

فهناك،الحقلصاحبالحقلأرجاعالتصدىبصحنىليصبح(بالئأر

فيفالنجاح،ذلكالتاصيفكلأقالمضولامنلبس،ذلكوراءمسألة

مبمالصداقةعرىوتوثيقالضعيفبا!لامرتب!والمالالتجارةضمار

المتمثلةالبمويةفالضيلة.(المس!تقيمةملاتالمط!ودفىظرياأالقوى

فىالاصتقامةمنادنىحدالأنا؟مهصاأمرا،لتلاليدكانتالأهانةففى

شحمبمنابةهر،التىالئقةلت!كوفيضرورياأمرالِحدالتجارىالصل
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الرسطة(جومر)ا!صلبةيدصللة

يبصر)02(الفضولوحلص،التجارية)ياعمالعبلةادارةعلىلسأعد

وانمدامإننمةيقبةاتسصتمبارساتمواجهةمنهارفتنظيماكانأنه

يحنيلا-أخرىمرة-الكيرىالماليةبالأعحالوالافشغال.الضمير

زيادةدائحايحاولونالمالرجالمادامالحكسيصنىقدبل،انكرمبالضرورهَ

الحاجةفانأخرىناحيةومن،(الكريمالقرآنيثيركما)الماليةأرصدتهم

كالحاجةمهماأمراكانربماعةمتلمدينةفى(الآخريناعانة)للاحسان

.الصحرا،فىإليه

!وعلى-و-لانالقبنلةضرفبمفهومكمان;اعرويمثلفالاعتراف

شرفبمبدأالاعترافقوةوكانت.للقبيلةالمنتسالفردبث!رف-إقل

وميانمةالحامالرألىعنالتييروكان،متجذراالطمالراْكطدىالقبيلة

نتوقعقدالصحراءظروفوفى.الثسواءصمة-الأساسفى-قيمه

تكونواَنلابدالقبائلهذهوان،لل!روةمقبولةأمتلةالأقوىالقبائلأن

القبيلةداخلمنشوا+7لافواسواه،ط!اعلىالشحراءصثعلىقادرة

الرألىانيظهر-مكهدئالضخامالثرواتبزيادةلكلن.خارجهافئأم

لم!ىالطمللرأىبالنسبةحتى،كثيراالاعتبارفىيوضعبلمالحام

عندالشعراءمديحشراءعليادومقادرةفالثروة.عموماالوب

ضروريايكنلمذلكأنهوالمر+بهيخرجالذىالانطباعلكن،الضرورة

مكةأهليكنفلم،(التعراءلمدحطلباالأمواللدفعمبررهناكليس"

عظيحامكةاثرياءسلطةتشحبكانوربما.للشر-لبيراوزناميمون

عنالكفالىالأقلعلىأو)أفعالهماستحس!نالىدفيممامنتئرا

با!ق.يتسمأمرايكنلممم!حهمأنرغم،(.نق!م

مؤداماالتىالضيقةمناصشنتاجمنهجزفىمولتوناذ-لرنا.ما

مكة،أهلتنضكانتأنهاالىامريماثمرأنأشارالتىامرمأ!لهأن

فضيلة.يلاحتراعجدوواشيناباعمَبارهاالبدواليهاينطرأفعلاكانت

tالعليااثعلمنجزءاكانت-البخلأوللشحفقيضةهىكى1-مرم

أفكاتبينمن،أنههعص!فالاممانىذكرفكمما.القديمةالحربية

.)2(الفترةلمالأولانضلانكلر)03(
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س!!قىمكة

كحستودطببساطةلهميبدو،الثروةصاحب)الثرىأن..البمص

يد.واضمع-انهعليه!ا.حمدظف!4(أميه!أوياللئؤؤة").طفط

افرادعلىالضرورةعندتوزيطبىمهم!تهوأن،ثروتهعلىمؤقتبشبهل

النىالمهىق!نودفعالأسرىوفدا.كرعهلاماررصعيلتهاما.ثثبيلته

.،)؟3(الشوا+يقدمه

تأذكريغفلأنهأساسعلىللنقدسضة-القولمذالكونوقد

ثروته.لزيادةفرصألهتتيحالقبيلةداخلشيخهاأوالقبيلةسيدوضعية

ألكرمقيمأنيحنىالخ..والصدقةالاحسانكلال!يمالقرآنوتركيز

سلوككانفقد،صمةحميمبهايحترفلمأو"مكةفىانهارتقدكانت

-،!ثريفكيرسلوكاالصحراءأهليبتبره-لانالذىالنعمنمكةأنريا-

لأنه-امنهبالجليضرونيجعلهممامكةمجتعفىمناكيكنلملكن

تدالقدلةالعلبالمثلكانتلقإ(مكة.نىللسلوك.العاماِبطابعمو

تماما.مهجورةأصبحت

مختلفَة-أبادذاتالوضعلهذ)الريمالقرأناسشجايةو-لانت

يحعىانما(00والز-لاةإلصدقةالمقصود)والكرمالسخاءعلىفبتر-ليزه

وانمأفراخهنيبنىولا،العربعندالمَديمةالمثلءجوانبعنجانبا

الوبية-الروحمىبالفعلموصدءكانتأسسأوقواعدبكلىيبنى

فىبالظروتصلةذاتوال!كرمالسماحةروحكانتفقد،هذامنوكثر

فىبالأوضاعصلةذواتأ!عوراتثيراليهاالاشارةأناثعصود)مكة

السماحهَروحجميقربطالكريمالقرأنفان،نفسهالوقتوفى.؟مكة

فىوالضاببالثواب،الخ.ء.والصدقاتالزكاةالمقصود)والكرم

يكنولم.أبدياعذاباسيلقونالممضمكونفالبخلا+.الأخ!رلىالحياة

فىاؤخر+2،باليومصمنينالناصلم"!كناذاالحالطبيعةئأثيرلهذا

ألفصةسدعلىقادرانX&افوازتمقدماشىههثلاكان-امحدالى-

مجممع.فىمختلف!وازءجدبدوطهور،القدفيالوإزعائثيارعنالنماشئة

-.-.!!8"هلأملاةِ!تلأخأحس!8!اtلأالئرديهآ

)21(
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الرسْمة"جومر)اثصليةا!م!ة

احاسبجردليصتانها،بسيطةتكنلمفالمتلة،صالألةوعنى

تتنماسى*جدلجةا!ونقيةعليالمتلافتاجا-لانتوانحاالقد!ةابويةللحثل

منهالمهمةمنصءاانقاتيسكئماانظذنجكان.المستضةالحياةوحاجاتْ

تناول!وقد،أيضامطلوباسيكونجديدموممافكنير.أجزا!اأص!غر

الطريقبتمبمنهنزدمابواكيرفىا!برالجزءهذاالكريمالقرأن

ستصل-طريقاشاقى-ورسولهاقهأبىامرأعنى،جدجمةأنجلاقيةتجمملايجاد

أو.مبادىءشكلفىأوامر.الك!يمالقرأنوقه-وجه.الجديدةالقيمم!ء

التىالبيدةاقيممنهو-لون:للتظيخلالترضىدون،عامةقيم

يثسكلذلكفاد،سبحانهاطهمنأوامرالاصما-الكريمالقرآنيبثها

اليومفىبالحسابارتبط!الدىالوازعمذا8بهاللالتزامجد*اوازعا

قديم.أى.وازعمعلالحالاتبضفىالوازعهذاحللقد،الآخر

مفهوممىالقدرالى؟لطرشضحانجديدةالمهمةمذهوصعوبة

م!نىمنقريب-يبدوفيا-للتزكىالأصر،مالمحني.(التزكى)

لؤمنالذىالانسانعلىالكلمةممنىاظبقوربط،والتقوىالصلاح

عدىمعتمدالنهائىمصيرهأوالنهائىالانسمانقدرأنمؤداهالذىيالمبدأ

المفهومهذافان،خالاَيةوطه.صياتهفىيطيقهاالتىالأخلاقيةالمجم

الكريمالقرآنمنيختفىبالتدريجوبدأ،صلياعربيامفهومايكنلم

نزلماأواخرفىينزلولمالقرأنمنمانزلأوائلفىوردأنهاثمصود)

.وقدر.اللهبقضاءالتسليمأوثهالوجهاسلامفكرةمحلهوطت(صنه

بالقولللتز-لىالأخلاقىالجانبعدىشدلدتركيزهنماككانهاذاوحتى

بحدنزولهاعدم)اهحالهافان،وانتقوىالصلاحتعنىاملمةهذهان

نأيحكنجديدةمفاهمِمايجادفىالاكامنةالصعوبةعلىلمج!مثالا(ذلك

.الجنورعميقة(الوبية)المحليةالقيمفىبصحقوتلتمبنجاحتتجذر

الضلىالجانب،ج)

أكل،!محمدأيامالوبواجهتالتىللحسائلالشليةالجوانب

وضسايجببهعتانهنجقفتاتهفهناك،ْقمامااهمالهاينبغىلالكن،أفمية

.الاعتبارفى
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مكةصحمد!قي

لكنهمالانسانلمجر)تكاملوعىعلىكانوامكهأملأنالأولى

وعىعلىالبمويةالنظرةوكانت4،الخاءبفتح)الانسانخنق.نسوا

فىاعتقادهمغلوائهامنخففنظرةلكنها،الانسانيقوةأضاكبير

الثمئبحضدالاباعتبارهالاسلامىالتراثتناولناواذا،وأ!رالقضاء

ىأ-ظهورهقبلسمائعة-لانالتىالنطرات))33(الجامليةالنظرةعلى

وساعة،الرزق:الانسانسيطرةخارجأمورأربحةفهناك،(الاسلام

امذ-لر)المولودوجنس،(الدفياالحياةش)والشقاءلسعادةIJ"الوفاة

تأاستطاعتهفىار،يشماءمايفعلأنفللانسانمذاوخارج،(أنثى

التىالأربحةالأمورضهخارج(المروة)-للمةعليهتنطوىما-لليحارص

هذافانه+لاأمالمروةمبادىءتقتضيهلماوفقاتصرفوسواهفيهالهلدلا

،،أجداررمن)ميراثهوعلى،(نغسهالشخصعلى)هوعليهلتوقف

مرتبطأنهممماالكفايةفيهبطصدغيرالاخيرالحنصرتاكانصان

البثصريةللقدرةا!ودفهنه،حالأيةوعلى.فيهللانساندخللابما

يحكنهاالماليةفالقوة،عكةفىتماماواضحةتكنلمالبدوبهااعترفالتى

نتائجهامحالجةيمكنوالمجاعة5المطرنقصعلىيترتبهما-لثيراتوضثق

اعتبارجيلينأوجي!طوالاليسيرمن-لانفقد،اخرىومرة.بالاستيراد

مدعلىقادرةالثروةتبعوقدبل،بالسعاحةتبطاسأمرا-لبيرةئروة.امتلاد

وسلطانهالانسانشرةتقديرفىمبالنةمناككانتوهكذا،الانسمانأجل

عة.فيالضليةالحياةعلى!وطضيا!ا

لتوناذكرناماالتىالأولىالنقطةعنتب!لاالمه!ةالثافيةوالنقطة

فىكانالذين-مكةنرعماهأنفضيغة،بهاالارتباروضدقياظصيل

؟للمروةيارزةأمتلةيكونوالم-السياسيةالسلطةمنقدرحمير-صرتهم

شكوكا-الصرذلثهفىالمفكرينلدكطعقليةشكوكارulقدهذاأنولابد

فىالوراثةأثرصلضكوكاأثارأضاوربما،-لقيمةالمزوةصهرحولى

هذهومثل.منهاكببضرخملعلىاصوةاكلعرأوادو"انتقاله

نحو:التطوروضمجحالقبلللتضامنالنظركلطالأصاصتقرضىالأفكلار

؟فىدية.

4،()،العر8ا!ولالصل,نعر،3
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الرسعة(جوهرأا!مليهادسمه

القرآنمننزلماإوائلفان،الأضيرةالنقطةصنييتعلتىوفيما

تصه-ِالمروةنبجوابضبينبط-شأنجهغيرقليلاالا"ليهايشيرلاالكريم

مضلهعئقولهيصكلئماوهناك.الأخرةفىسبحانهاقهوثواب-ال!م

يينبا،(الممر)أولدزمنينسبونهاالوثنيونكانفقدوالقدرالقضاء

فىتتجلىخيراوكونهسبحانهال!هوقدرة!سيحانهدثهالاسلامنسبها

.الانسانخلقالطىهوسبحانهواقه،رزقهوالذىللنباتافبماته

فانهالآخرةوفى،ويحيىيميتالذىهووالله،أنثىأوذكرا-جحله

عذابفىبهرزجأوأبديةسحادةالانسانيهبالنىهوسبحانه

دانم.

الدينيةالجوانب،د،

حياتهم،بقضايامرتبطةالاسلامقبلمكةل!ماياالدينيةالجوانب

الدينوجدلتهد.لهاوأ!ةللحياةضىيجدودقخلالهامنأنهبم!نى

)بمضمرارفكرةفىأقلوبدرجة،الثصرففىللحياةمدنىالقدلمايدوى

،عىالقبيلةعنالفكرةوكانت-للث!رفتجسدهىفالقبيلة،القبيلة

فىتحطمقدكانالقديمالذينىالاتجاهوهذا.للتطبيىَقابلي!ةاحمعر

العامالرأىضعفوبسببوازديادهالفردىالاتجاهتطوربسببمكة

المروةفكرةكفايةعدموبسبب،الثصرفلاحرازكأساسىأهميتهوقلة

جديدهأ!مثلهناكيكنلم،مكةوفى.لدترفآلصاساكانتا)تى

ونتج،الئ!رفمنبدلاالثروةعلىبالاستواذالتفوقافكرةحلتفقد

بضم)مثلاتمثلالأفكارهذه.وكانتبهامرتبطةأخرىقيممجموعةهذاعن

جيا!امتدادوعلىالناحمهمنقلةالايرضىي!شلمربماودينا(والثاءالميم

فالناس.الطويلالمدىعلىكبيرامجتمعايرضىذلكيكنفلم،جيليناو

افضا!وفى.بالمالشراؤهايمكنلاأشياءهناكأنيدركونماي!رعان

كونهمفىوأهميةهعنىبواأن-فقط-يرستطيعونفانهم"لأصال

والموتكالمرضسارةغيراخرىضائقعنالطرفغضواهمان،،ثريا،

سارةغيرأمورتوجدجحهكانهمهمامجتمعأىففىالمبكر.الموتضاصة

الفتهراهفحينااذامذا،منهما+لرياهحياةخاصة.،حياتهعنوةلتقتحمءف!

نا.الماليةالناجهمن!ااقلأفمننميانقىصعوبةيجدونالذين

-!1؟ولصمة
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محسه!مامكه

بر(المالعبادةدين)الدينهدا-لفايهعد3الىالطئدالاضنطراب

ت!فهؤلى*ء4جمامالأئرياءغير)الثروةمتوسطوحادبشكل؟شر

يقمرماجودالوصبحضعليكونواوكىيثملواكىا!:قتمنلديهم

.المالسلطانقصورأخربتحبيرأو،المالعليه

المفرضهقريشثق!ةالىمنهنزلمااوائلفىالكلريمالقرأنولشر

ذدك-الطريمالقرْانآى-واعمبر،بهاحاقتخطيئهباعتبارهاالمالهئهه

الئقةفىالمباشةوراههاتجرالمروةفىفمالثقةللادانةْ-لافياوسه

ذلك.افكار!تىأو،اللهع!اعتمادهنسيانالىالانسانوتجربافنفس

نأمنيتحققجطهفقد،مخلوقأنهالانسانالكريماقرأنيذكرولكى

فىهىأنما-المالفيهاب،-السحادةلهتسببالتىالأشيماءمنكيما

وتزويدهللاف،نافهخلقصامريمالقرآنفتحث،تعاذدتهملكا!يقة

سيحودنهبئالانسانوذكر،ممكناأمراالحياةفىالسعاث!يجلمابكل

وعبادتهاللهشكرعلىالكريمالقرأن-صلق!د.المصيراللهالَفالىالى

لغابالاعضمادصالاذصاقلتخلىوأن،عليهوالاعتمادبفضلهوالاعترات

أنهمنللانسانتحذ-!بمثابةالآخراليومذكرو-لان،الثروةعلىفيه

البتصر.أجمىبيئوليساقهلجىبينالنهاكهمصيره

4الكرمقيمعلىالتر-ليزفهمنحاولأنلابدهذا-لل!قابلوفى

مؤكدايكونيكادلكئوالاقتصادىالاجتماعىأثرهالهاالقيمهذه!ل

قيمعلىتأكيداعادةبمتابةذكرهاكانهلقد.جوانبهاإعمتكنلمأنها

لقد.أيضاأخرىأمورهناكنت-لالكى،مهماأمراهذاوكان،(المروة)

خارجىتحبيرهنماكوكان،الثروةعنبممزلهعحليةممارساتمناككانت

الفكرةلتقويةوصدهمنلابد(العميق)الداخلىالجديدالاتجاههذاعن

الأزصالهمذهفان،الوقتبمرورهأنلدالمؤ-منلكن..ورامهامامنة

قلبفىالجذ؟وعصيقراسصخمابتصى.تبطةبأصبحتبال!هـماختعلقة

..والز-لاةالصمغاتالمقصود)امرمافعالهأصبحتلقد.العربى

الأضرالقرىلاسترضاء،،الأضحياتققديم)التضحيةمن-لنوع(الخ

وإج!ادممأباؤمميفحلهكانلمااصشر*انها.رضاهاو!لسبغمبهالإحمقاه

ء.َلأ؟03
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الرسعة(جومر)ا!لبةالرسلله

الىنقولأنالصس!منانه.الوثنيةللآيةاضحياتتقديممنالوثنيون

يمكنمن،الأوائلالمسلميقعقولفىماثلهَالفكرةهذهكانتحداى

الت!للتطوراتنطرنااذا،الوعىفىطضرةلَانتا!ابصوبةالقول

-لذلكالأمركاتواذا،الكريمالقرأنعليهاشجحوالتىذلكبحهدت

تقديمعلىتضالتى،الخ..وصدظتزكاة)ضهامرمأفعالفان

انهاولابد،الأوائلالمسمينقلوبفىعميئمكانلهاكانضحيات

امقصود)ع!قوىعلىالانساناعتمادعنىتقعماأكترتحبيراأصبحت

سمحانه(الثضيء

القرأنمننزلهماأول!فىالظامرةنيماليتطفاق،-لذلكوالأمرأما

خألقاو-لونه،خيراوكونهسبحانهاقهقوةبيانفىذروتهاتبلغالكريم

فهاعضحادهعنوالتعبيرفيلكالاعترافكلالانسانحتوفى،عادلا

.ْسبحانهالله

التلالمنكه-!ا

والدكأئةالاقتصاالظروف،11

الىتضيرالكرفيالقرآنلناضمهاكمامكةفىالأوضاعتشخيص

-الاسهطسفى--لانتنزولهوقتالقائمةوالمشاكلالاضطراباتأن

على-كانالاسلامظهورأنأتاذكرناهفيمااف!ترضناوقد.دينية

الضجارلىالاقتصادالىالبداوةحياةمنبالتغيرمرتبطا-مانحو

mercantile economy.التوفيقيمكنأم؟المنظورينبيئتمارضأظك

بينهصا8

التوحيدعقيدةمنحدقمنلكن،أساسيةقضايايثيرالسؤاله)ن

التالية:للن!!التعرضمنلابدص!ةءول+اتبوجودوالايضان

ينهتكربالفعللبماجتمعفىوانما،فراغفىيحدثلمالافتادىالتغير

للتشمابثهراجتعللهأوولمراضه.والدينىوالعقلىوالآخلاقىا!ضماعى

عليه.صابقةأضىاسبابالى؟لاضافة+التغيرمذاعنالناتجالتداخلأو
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مكةسد!فى

وتلكالاضطراباتمنهفان،آخروبتبير،التفيرهذاع!سابقةأى،

التنراتمعالتكيففىالانسانفشلنتيجةالاصما،الحلل

التغيرءقيلمافترةمنبامحتفظالخلمعينةاتجاماتيسببالاقتصادية

لفسهفىالانسانثقةزياحهالىالجديلةالاقتصاديةالظروفأدتثمد

المثلضرورةيحىأندونالفرديةزيا!هالىوأدت،مخلوق)نهيحىذون

جديدةدينيةنظرةويمون،الفرىطموحهبهايوازنالعلياالأخلاقية

مصناها.ديةالؤتطى

الاقتصاديةالظروفمعالانسانقكييفاعادةهىاذنفالمسألة

القرأنبهآتىوما،البثصربيقالواعىالت!ونيتطابهوهذا،المتغبرة

أنفسهمتكييفيعيدونسيجعلهمللموقفتحليلاأعطاممأنهيفترضيا،باكريم.

كافلكنهمفصلغيرللموقفتحديلاالكربمالقرآنلناولقدم.ضوئهفى

سرعانالذىالمظهركانلمد.للعملدليلبمتابةأنهكماالعمليةللزغراض

التىالأنانيةهوالتكيفوعدمالاجتماعيةالاضطراباتهذهنتيجةظهرما

لتحسينالجديد!ةالظروفاستغلالالىبهمآدتوالتى،البضبهاا!ف

البث!ريةبعدراتهميفخرونفراحواوانتكسوارفاقهمحسابعلى"وضاعهم

الانسانفيكرامريمالقرأنان.سيحافهاقهعلىالتيرففىوفشلوا

معتمدورواحهغدوهفىأفهومىأفكرماأوأهملهاأخرىعواملمناكأن

أردناانأو،حسابفيهاأخرىوحياةموتامناكوأن،منهأعلقوةعلى

زاخرصيطبوجوديذكوهمالكريمالغرأنراحمختلفةبطريقةالتعبير

.وامانالزمانوراهفيماوالأمحيةبالمحانى

الأساحمافىراجعةباعتبارهاال!رعللامريمالقرأتهصورلقد

والاجتماعيةالاقتصاثيةالأبحادذاتامامنةتياراتهارغمدينيةلأصباب

-الأساسفى-بوسانلالايمكنلاعلاجهافانوبالتالى،والأخلاقية

رجلبأنهنحكمأنفملابد،!محصدصودنطحالىنظرناواذا.دينية

.القرأنحكمةناقشلأنهجسور

اصربمالترأنأصالة.ب+،)

خلاقاعاملأنهعلىاقرأنىللمحتوىفنطران-رأ-!ش!-

نزلمااوانلصيخ!ثاماتم!:المتزجم)مكةفىالوقفعليطزا
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الرسعةأجومر)أ!ملبةيدسلله

الناحيهَمناليهالأوربييننعننظرتناكانتمهحا،،امريمالقر3نمن

البضكانتوترعلىقضولقدمن!مكلاتبالتلاليدصلقد.اللاهوقية

وآالمشا-للهذهمن.!نتقلأنالمستح!لمنلكنه4منهللتخلصمسى

(Ke،!+القرآنيهالمقيمق)القرأنىالمحتوكطالىالتوتر)تأوالقضايا

وجهه!من.القلىوالاستدلالالمنطقىبالتفكليرسوىمسلحميئغيرونحن

ى!الغيبيةأوالدينيةالعوامليضعونلاالذين)الأوربيينالملمانمِيننظر

مححداانالقودامكنربا،،الموضوعاتهذ.مثلتحليلعنداعتبارمم

شحققكانفانه،سنهاأفكارامضاتمصادرمنيسسحكانعندما!! -.عى

استطاعوالخطأالتجربةخ!ومن،يوا!االتىللش!كلاتحلانها

يمطَىلاْنيةالعنطالنظرةهذهخلادمنحتىلكن.نظامايبنىأنبالتدريح

ضاكلالكريمالقرأنحللقد.مقنعةبطريقةالحوادتمسارضرح

مراحمهعدىواشمساو)حدةدنحةليسلكن،وعقليةوأخلاقيةاجتطعية

الصشهمخىلمنانهالعلطنيوندقولهت.محسوسغيرولجرج

حإِفيهاأناعتقدالتىالأفكارعبرلترددراءَمحمداأنثانولةولأسباب

الحعقوليه.!نبحيداأمر)ليسذلكوان،عصرهفىالأساسيةالمشاكل

كولحتىوالتجربةوالمشاممةالملاحظةعلىمبنىهولاالقولهذاان

نفوتبحبثالكفمايةفيهبماقيئ3أوصارمتفكيرهوولا،علمىتفكيرانه

!ورمحمداأنا!ؤ-لدان.القرآفى(الكيرجعا)الهحوىعلىينطبقانه

حنا.فجننفحل-لماالقاثمللوضعالمجردالتحليلمسألهَفىلجغللم

عع(مةال:د)أو(الحدس)هووصفأفضلفان،للحلعانيينوبالنممبه

رألىبينالحيادعلىأقفأقأحاولىوانى.-لهذاتىءاْو،خلاقخياله

الهيا،عاملاهناكأنمنالمسلمونيقولهوماناحيةمنالحلماليينهؤلاء

ْ.تعظ،له!تالأحداثلتفسيرالهياسبباأو Divine

الذكلاالوسطعنمنصملايكنلمالحاملمذافان،حالهأيةوعلى

ظرو!معمتلائما-لانلقد،السابقةالفقراتمناتضحفكا.فيهظهر

مت44فحسبالعربيةباللغةالوحىيكنفلمللميلادI,0سنةالىحهِمكة

يوجدضلانصأنهرغمتكوينهقىعربياجوانبهمن-لتيرفىكانأضا

فىالوحىصيغفف"هذاكلوفوق.تمامايشمههالصبىالأدبفى
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محمد!مامت

اهلونطرةالمماصرين-لثعربالفكريهدالصيغالمفاهيمعنتحبرمصطلحات

نلدلالةاللهمخثوقا.تمنغيره!ونالجمللختارالعربىغيرفحن.مكة

القرانصايشيرالتىالااضىوالصفات؟)34(سبحانهافهعظمةعل

وأ!طل.ظصةالعربمعمتناسية-شكبلا-مىنهسبطالله!رة

القديمة.البدويةالمثلمعت!مىعليهاالكريمالقرأنيحثالتىاكرم

واضط)!بثحاالناسبمخاطبةمصلحألىيبدأانبديهيلأمراشه

سمبيهبطريفهدلكشرحويمكن.(كحلاالموجودهاوررهماعتبار.فى

النطامكانفاذا.المطيةالسورمىللربانقدمناكيكندمافهاع!نبرناادا

هظكيكنلمفلم،للمتاعبالأساسىالمصدرهومكةفىتطورالذىا"لى

الضآ؟يهالكيرجمافى)؟الكريمالقرآنمننزلمماأوائلفىللربانقه

اسمبصحةسلمنالوصتىلكن.؟الأولىؤالسورالآياتفىظهرتكما

الأساسىالمصدرهىالاقتصاديةالظرو!كون)بقةالساالجملةفىالثصرط

نظامنقديمكنكانكيف:التالييقالسؤالين.شجنبفكيف،(للم!تاعب

لناننا؟مكةأهلالى،الربانطامنقد،!مريريمكن-لانوكيف6الربا

هناكيكنلملأنه،سيئاضيئاليسالرباانقائليقولأنعندئذنصم

الوبىالاستثراففى(خطأ)هووما(صحيح)هولماكبودمفهوم

فهمهمالىا+لرب-لانفقد.(ماأمرنتائجتوقعمنف!3الاستث!رافأ

ونقيضهالت!رفمفهوملكن،(الشرفمعيتنافىما)و،الثرف)هو

ي!ب!ثىءفلاالمئللهذهووفقا،التقليديةالأخلاقيةبالمث!مرتبظين-لانا

المر-طةمنهفىمكةأمليرىقدأخرب!محبيرأو،ذاتهحدفىالربافى

له،التقليدلىبمفهومهمالث!رفمعيتعارضلاالرباأنالدعوةمنالمبكرة

فقدتكانفقدءقائصامازالالتقليدىيمفهومه.الئرف!لانIIIوحتى

الاضث!راتفى-!ا-قاعمةهنلاتكئفلم.مكةفىقوتهمن!لثبا

هذهتوجدولم.المبكرةالفترةهذهفىالربانقدفكلةلقبولامى

اقهأوامرعلىالقانمالجديدالاسلاسا،جتمعتكوينتمعنعماالاالقاعد!ة

الأمريكونأنيمكلنكانفضعما،امويمنالقر2فىتجلتتمسجانه

تطبيقتمعنعماوص،المبنمذاأسسأصاساش،ربالااالالهى

.17ههلمالكرىالكل%)،2(
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الرصمه(جومر)ا!صلبةالرسللة

مذا.)"()25(اليهودضدأساساموجهاكانفقدالمدينةفىالأمرصذا

والاستشراف4الكريمالقرأنبقالتواصلأوالاسترارعلىالتر-ليز

كغةاخا،جولدتسيهرذكره!امعمتناقضايبدوقد،القدلمالربى

محطع!هنع!ص!طدالأStudienالشهيرلَتابهمنالأول!المصلمى

بهندفعمالديناليسأنهمع(الدين)و(المروة)فيهتناولهوالذى

ليس-حادأيهعنى-الشامضأنالا.جولدلسيهركماباتضد

اسسعلى!مححداليهدعامابينالتناقضبضهناكان.كاملا

يلَنلمولو.واضحبشكل-القديمالوبىوالتراثناحيةمىقرآنية

المرءفان،حالهأيةوعلى.لهعنيفةم!رضةمناك-لافتلما،كذلكالأمرا

فىالمستقيمةالأحلاقيةوالجوانبناحيةمنالديبىبينيميزأنبوسعه

الانسانيةالنزعةعادةعليهأطلقماهو-الدينىفالجانب.المروة

الاعتقادصوفىوانجازاتهالانسانفىالثقةمنيتكون-ص!نع!داط

القرأنماجمهماوهذا،الانسانىالامتيازفىيتجلىالحياةمشىأن

أضعهاالتى)الخالصةالأخلاقيةالجوانبأعا.شكوبلابوضوحالكريم

قشىلىأخلاقيةص!فهى،(المروةعنالحديثعندعادةاعتبارىفى

ن2القريهاجمهالمفهذه،ذلكالىوماوالاخلاصوال!كرموالصبرالشجاعة

اجمتبارهم.فىيضوهالملأنهممكةأهلانتقدلقدبل،الكريم

4إفا،صلددسيهرحعبهالذىالفصلفىالقارلىءيمعنوعندها

والدينالمروةبينالتناقضعنفبيعانه.مختلفةضحفجوانبيكتشف

الصفحالىمحمهدعابالثأرالأخذمواجهةففى:أمورئلاثةيتضىن

فيماخاصةالشضيةالحريةعلىقيوداالاسلامووضع،والغفران

!ضمنيالتثيدوسالصلاةالاسلاموفرضى،والنساءبالمريتعلق

الأمرمذاحولخلافولا.للاستقلالهالبموصمعبممقتحناقضتوجها

ايأخرىفالتوضيحاتءحالاأيةوعلى.للمروةالدينىالجأنبمهوءالأخير

adه!!ئغ!.8).ول at M!ول!

عليه،لليللاتخصيصلملعوردخوجهاالرتحريمبجعلالتخصيصهذا()*

*13"لبقرة)،الربااوريمحق،:تعاليقال.عام!يهالكر!مالقطنسموج!هالربا

.(انراجع)-بالربايعملالرصرلعمالعباص!كان

167

http://www.al-maktabeh.com



مكة!حمد!!ي

تعَونهلاربط،أنضرو!ئرببئلزواج)ختصقهتلننضييرات.مرضيهغير

وحياةألباديهجأةبينا!ختلافالىوانمااسلاعيهعوأملاتراج!

جول!تسيهرذكرهاالتىالأعداءعنالعفوتحاليمبينصا،الاستقرار

عنالحفوما02المقربيقالأقرباءعنالعفوالىتشببرأوجههاأفضلفى

ومرر.)،(أخرىآياتاليه!تشيرالاسلامىالمجتحنطاقلحىالآخرين

!!يعتبرأنالمرءعلىفان،القديمةالعربيةالاتجاهاتمعالموازنةقبيل

محلحلقدالاسلامىالمجتمعمادامعدواالاسلاميةالجعاعةخارجص

الأخلاقيهَالناحيةفمن،هذاوعلى.اجتماعيةكوحدةالحئسيرةأوالقبيلة

هىوالجاهليةالاسلامبينالحريضالحميقالانفصالفكرةأننجدالصرفة

ضيفة.فكرة

انيهوديهوالمفاعيمالكريمالقرآنبينالحلاقةقضيةهناك،وأخيرا

صحيح.منظورفىالسؤالهذانضعأننحاولدعنا.المسيحية

!المصطدر)نناقشولكىمكةْأهلحياةفىفعالع!ملالكريمالقرأن

شكسبير.ألفهاالتى)مصادر(هاملتمناقشةماحدالىتشبهسمألةمذهفان

صصرحيثعىماملت(مصادر)أنالأحوالابغافىسنجد

لناتث!رحلاالمصادرضهان.مسرصيتهضائصبضعلىشكلسيير

كانتانحولهاالشكلوكتزيللاأنهاكما.الابداعيةشكلسبيرأصالة

المناكلرةلأنصانبه-للمنمقبولاالتناطرمذايكنلمذاVوصتى.قائمة

،!محمدتأليفمنبصملالمصادرعلاقةعنتكونانلابدالموازنةاو

هذاوعلى!فيمحمدانتاجمنالمسلمينرأىفىامويماثمرأنيكنولم

امريمالقرأنفان،!صمحمداصدقنافاذا.الفكرةمذها-صتبإدمنلا،ب

الترأنهبيقثربكأنالأضملمنالحالةمنهوفى،الواعىعقلهانتاجليس

والمسلعيقنفسه!مححدا!مونض،يخاطبهمالذينوعتولهامربم

الى:يسألأنللمرهيمكنالسياقهذاوفى.ةعاممكلةوأهلاياواثل

كانت-المسيحيةديةاليههللافكارالمناكلرةالقرأتيةالأفكاوكانتمدىأى

نأقبلالنا-!!ولفىبالفصلحاضرةكانتلأفكاراضاراتبمثابة

الغربىللدارصيتيحالنح!مذاعلىالسزالأن؟اثعرأنرصالةضنلهم

T/%قيالمرلف"ططر)!ه( YAفهت!،اصياقابالهما!ا!ولا34لم23وا،ية

.(المقوبم)-نبليزى1Iالنصفىمطبعىلطهخطاانن
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الرس!ة،بوهر)ا!مليهالرسمة

رريدالتىاننطثتلعحلىبثسطَلينماقشان،المصأدر)بموضورمالمهتم

الملاثممنوسيعون.الاسلاميهللضيدةمعارضطيعَوراددوقمناقش!ها

الأفكتر)1(:التاليينالحنصرينمنكلمعحعقملىفتعاملأن

الثانوية.والأفكارالتوضيحيةالمادة)2(والاساصية

.الحسابويوم(سبحاله)الهَكفكرة،الأساسيةالأفكارمجالكفى

نااىيشير(الغربييئالباصئيىوكذلك)نفسهالكزبمالقرأنفان

اليهوديةأفكارمعكبيرحدالىمتشاجمهالصددهذافىالقرآنيةالأ!كار

عاملايمثللاوانهأصيلعيرالكريمالقرآنأنهدايحنىآلا.!المسيحيه

identityللالتفهذا.بالمرةصحيحغيرالقولمذاأنهالحق6خلاقا

نفسه،!محمدفيهمبحن(الكريم)القرأنخاطيهمالذلنآنالىيرجع

،ا!عسابويومسبحاتافهعنالأفبهارهذهمعبالفملمتآلفابضهمكان

هناالقرآنبدألقد.الوضوحمنكافيةدرجهعلىسكنلمر؟صالعَن

حدم،ب!الفللديهمكانتالتىبايافكارأكلطهمكماالنا-لىمعبالتحامل

الذىالنجاحاحرازعلىبتادرالربيةيتكلممسيحىأو!ودىأىيكن

اليهوديةالاافقاريكرروراحمكةأهلبينوقفلو،!محمدحققه

خاطبهمفقدالكريمالقرأنأما،بينهمشيباسيبموكانلقد.والمسيحية

بلفحا!كانوبمكرالحرءممهالتفكيرنسقعلىالمسيحيةاليهوديةالأفكارعن

أنهفىتظهرالكريمالقرأنأصالةان.منهمالمتنورينعقولفىحاضرا

وكذلك،عندهمموجودةكانتأفكارعنالمَفاصيلمنمزيدالهمقدم

شضيهعمىيركزونجطهممالهمقدمكما،والححديدالدقةمنمفلدا

والنبوةالوحهفكرةو-لانت،سبحانهثه-لرسولىوصمته!محمد

كلماتهيوصسيحانهاقهاننقولىفأن،مسيحيةيهوديةأفكارابالتلاليد

فىصتلماتكرارمجردالا-حالأيةعلى-ليسى!محمدخلالمن

ف!.عاملمنجزء"حمنهالماضى

يئسكل-آنفاناقضناهاوالتيالسورمننزدماأواثلويترض

متنورىمنأحهمنوليس"الاسلاميةللضيمتالأساسيةللافكار-صمرى

القضيةوتصبح.عنهافكرةولديهالا،نفسه!محمدفيهمب!نال!ر

مثلامزيمالوأناصتخسهاالتىالتوضيخ!يةالماذةقناولنااذا!صمب
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مكةمحمد!كل

فىوردع!قريبللأفيياءقصصمنإلقرآبئفما.الأنبيا+قصحيِ

لحىالمعتمدهرالاس!صلشيضاده-والمسيحيهاليهوديها!ادر

)لربيينالىالمنسوبالأعمالىمنوالماءواجديدالمديمالعهدت

ممرمفى.الجديدباليالمنضةالا.بوكريفيهالكتاباتومن4(الاحبار)

نا!ىاءالاشمفاومةكىصعوبهالغربيونالباحثولىيجدالحمالاتهذه

جمفوأف!مححدعصلمنالكريمالقرأنأنمؤداهانتيجةالىضدوا

تظروجهةلهمالمسلمينلكى.سمعهاانسبئالتىاقصصيكرر

.اخرى

مهمميناصبحوا-لنبى!محداالأوائلالمسلمونقبلعندما

وراحوامئدهم!تعا!محدكانو-لذلك،السأبقينألأقبياءبآخبمار

منرصيدهمازدادفقد،وبالتالى.استطاعتهم!رأخبارهمعنيبحثون

القرأنأياتوبضءالقرآنفىهذاانعكسىوقد،بالتدريجالمطومات

-لانت(الآنبياهقصص)التوضيحيةالمادةأنالىتضيرتسه

هعروفة:

،..)18(وتمودفرعون)!ا(الجنودحديثاتاكهل)

.(البروج)85السورة/17الآية

كلليسأنهالىتشيرأضرىأيةفهناك،ففسهالوقتوفى

نفسه:!لمحمدصتىمووفة-لانتالتفاصيل

يلقوناذلديهمكنتوما،اليكنوحيهالفيبأ!اءمنذلك)

.(عمرانال)03السورة/4،الاَية(000أقلا!م

المجردةالضيقةبينالفصلأننتذ-لرأنيجبفهنا،حالأيةوعلى

ليس،ا!ضربمفكروبهيأخذماومو،أخرىناصيهمنود!طاتهاناحيةمن

احمجركهالحقائقعرففر!محد-لانربما.الثصرقهفىتاماواضحاأمرا

عليهم)ونرحنالَرتوفىوعيمىمريمقصصألىتصميروآياتسمورفى

يكنلمربمالكنه،شيئاعنهمبالفعليم!لم!محمدو-لان.،السلام

المعلوما!فمنمزيم!يحلمأنمطلوباكانوأنهالمجردةا!ائقم!شيدرد

الضص-لهذهالأضاصيةا!مةك.(الضصمن!دلالاتصأى)عنيا
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الرصمه(جوهر)الأمملبةالرسللة

الاخبارمجردلامعناهاتويلمى-الفربيينالباحئينلمصطلحاتوفقا

الفصلفياالناسيهتمحيث.لاالوجمهالبقفىمن،المجردةيحقائقها

،(أنباء)ال!يمالقرآنيمصسيهاأنيكةى-لان،و!اماالحقيقةبين

*!يممد.مطوماتأوأخبارأى

الفربىيحاولْاقناعوهوالمسلميقولهأننتصورأنيمكنمامذا

أوردهوما.تكرارمجردوليسأصلىالقرأنأنبمجزةيقتنعلمالذى

تردجمه.النربيونااعتادمحا-لثيراأفضلكانربماتفسيرمنالمسلصونه

كثر(دينية)أو،لاهوتيةامسألةالمسألةهذهفاق،طلأيةوعلى

أصيلاماشيئامنادأنيلا!أنهوالمؤرخيهمما-لل.تاريخيةمنها

يركزالتىللنقارواختيارهوفى5الأنبيا+لقصصالقرأنىالاستخدامفى

عليها.
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الرأبعالضل-

أس!منءولى

ا!أواةلاالمسلمينعناثداولةاروايات-1

قضيه-خ!ةعلى-نظريا-تقومالاسلامفى(التنرف)النبالةلأن

وتصدقيباحترامنظردالاحقةص!ورفىالمسلينفان،الاشلامىا-!جض

لذا،(الجماعةأو)المجتمعهذاقضيةبخممةأجدادممثثاوىلمطم

واذا،يتدقيقاليهاالنظريجبالمسلمينأوائلعنالمتداولةفالروايات

بهالمعجبيئأوسلالتهأحدالىمنصوباهؤلاهمنواحدعنقولاوجدنا

ونحزنستنتجأنفلابد،الآوائلعتصرالائنىالمسلحينبينمن-لاننهآ.ؤداه

.عر.منوالئلاثينالخامسةفى-لانأنهمطمئنون

بزوجهاآمنمىأولهىكانتخديجةأنعلىعاماتفاقمناك

منأسلممنأولبشمانحادةخلافاتمناكمن،ورسالته،!محمدأ

وترر،المصاثرمنمحميرةضتطفات)1(الطبرىاوردوقه.الرجال

وزيد،بكروأبى،على:عسلمينثلائةجينمختارابنفسهيقررالقارىء

صحيحءقولأصلممنأووهوعليابأنالقرلفان4وبالفحل.حارثةابن

فى.-لانعليالأنلهاععنىلامسألة،النربيوقامتابيرا.لماوققامه

،!النبىأصرةمنكان-لحا4أسلمصينعمر.منالحاضرةاوالتاسعة

اختلفوان،صحيحاأيضايكونقدأسلممنأولههوبكرأبابأنوالقول

علي-بكربا2لأت-لبيرااختلافاعنهاكلرضىعلىاصلامعناسلامهمحنى

)1(1188.9115.,Ann
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يسلمك!مق

.!"الرسودبعدمسلمأممهؤكان--الحبضةالىالهجرةوقتظلأقل

.أقممْطيالىاسلامهفترةأرجتقهالأولىالرواياتت-تكوقمن.

أصلم،رجلأولموحارثةبنزيدكانربماأنهالىنشه.المطلقةوالحقيغة

وضعت4من،شديداارتباطا؟لنبى،ولارتبا!!صمحمدعتيقكانلأنه

.)2(بكرأبىاسلامبأصيةليسانسلامهتج!لأتمواضعة

،بفضلالاسلامدخلتمهمةمجوعةأقالى)3(الرواياتتشير

كانواطالبأمحهبنلعربالاضافةالخسةوالرجاله.بكرأبى!ود

لتولىرشحهموقد،ْالخطاببنعمرهوتعندالأولىالطبقةمنصحابة

،(المترجم-معروفهوكمالهخليفةبينهممنيختارواأن)بطهالحلافة

قبلمجتمعينللرسولأتواتكانواا!س!ةهؤلاءأنالمستبعد.ومن

تاريخمنجدامبكرةمرحلةفىعامابعثصرينعنهاللهرضىعموموت

،العوامبنوالزبير،عفانابنعثصان:ممالخمسةوهؤلاء.الاسلام

الله.عبيدبنوطلحة،وقاصردأبىبنوسعد،عوفبنالرصن-وعبد

الذىنفسهالوقتفيأسلمانهيقالعرفبنالرحمنلبدهـبالنسبة

أوردوقد،)4(مظصن!نعثماز،رأسهاعلىكانهمجموعةفيهأسلمت

أخرفيرجالأربعةالىتئسيسعدابنعنالرواياتمنمريداْالطبرى

،ذروأبو،سحيدبنخالد:ومم،أسلممنخامسأورابعانهميقاله

والزبير.(المترجم/.عنبسهلعله)ط!ث!ولعبسهبنوعمرو2

المسلمينبأدائلالمتحلقةالرواياتفىللشكأساصىوجودوركم

مقبولةتكونقد،)5(اسحقابنأوردهاالتىالأوائلالمسلمينقائمةأنا/،

لهأناساًسماءتضمالقائمةمذهأن،بالملا!ةوالحدير.كبيرحد"الى

ظهوربدايةمعالصدارةاحتلواوان،لاضةأزمنةفيشهرةضوا

تاجراأبو.كانالذىالعاصبنسيدينخالد.هؤلأ+ومن.،لاسلام

.!!كالة*ZDMG,5ْ،لمح,21-18،()والملحقامطر31(

...163،مثانمافي،168؟"فص،الطبرى+(

...هب!ماوا*،\%،3+الكبرىططبقا-،ضدافي)د(

*!!بهة.اهتلح!ْهـf8.236:رقمهاو!،65؟-163،هثطمابق.)5(

"!ي\
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!!مكةمصهـ

ابوهـكانانذىع!روبنزيدبنوصيد،الوقتءلكفىمكةفىكبيرا

ربماالدلىالنحامونعمم،!هح!هنبوةقبلالصح!حالدلنعنيبحث

السادسةالسنةصتىلممددنهعاجرلمدكنهعدىعضرةزعماء)-كان

باَنهمِسعداينوصعهمالديناولئثلَكفان،عدميممروعلى.للهجرة

هدهفىموجودونالارقمبيت!مححديدخلأنقبلالاسلامدخلوا

الواحف-عادة-س!ابنصفائنانأوواحهالضاومناك،العات

الأرقم،داريذ-لرلماسحقابنولأن.(الاصلامتيم)بأنهمنهم

سحد.ابناليهارجعالتىتلكعنهختلفةلمصادررجعقهيكونفربما

8روايتانعليهاتفقتماتضمفقائتهمةاوعلى

ننق!أنالأوائلالمسلميقلحياةاسمعراضناعندالمفيدمنوسيكون

دعا!اقهرسولأنتفيدوالش،)6(للزمرىاينسوبةالفقراتهنه

.كم؟،؟سعدافي)ح

الفكر:دارطبعةنى+1ص+صعدابنيلغةالنص

أحداثمنشاء!تللهفاصتجاب،دجهراصراالاسلامالىا!ا!هرسولدعا+

فكات،يقوللماص!كرينغيرقريشوكفار،بهأمنمنكثرحتيالناسوضعماهالر!ال

.السماءمنليكلمالمطلبعبدبنيغلامأناليهيشيرونمحالسهمفىعليهممراذا

علىصاتواالدينأبائهم!كونكر،دوتهمعيدونهاالتىالهتهم!فىعابصتىذلك!ان

.وعادوهنل!عند!اكلهلرسولف!ثشفوا.الكلر

في.داودعنحبيبةأبىبناسماعيلبنابراهيمحطلأنى:قالعحربنم!مدلأخبرنا

!)1(+الأنربينعشيرتكو6ننر5:أنرلتلا:قالعباصابنعنعكرمةعنالحصين

محمدتقريشفقالت،!قريشمعثريا،:ضالالصفاعلى5!اثهـسولصعد

أرأيمكم،:قال؟محمديالكها:فقالواواجشدافاقبلوا،يهقفالصفاعلى

غيرعندناأنتنعم:قالوا+؟تصدتوننىكنتمالجبلهذابسفحخيلاانأخبرقكملو

بنىياشديدعذابيدىبينلكمننيرفانى5:قال،قطكنباطيكجربناومامقه!

اتصان،،قريشىمنالأهخاذعددحتى.،زهر8بتىياضافعبدبفىياالمطلبعبد

الأخرة!نرلامنفص-الدنياهنلكمأهلكلاوانىا!ربينعشيرشافذرأن؟مرنى

الهذ6!اليومممائرلملةتب:لهبأبويتول:قال،+اكلالاالهلاتقولواانالأنصيبا

كلها.الضمودة(r)(وتبلهب6بىيداتبت):وتعالىتبار!اورلها8بمحتنا

لملأ؟قالعتبةبنيعقوبعنموهبابنحلثتى:قالعمربنم!مدأخبرنا

فكانه،بعضابعضهمودعابمكةأمرهو!شامعهدمنالاصعم!اكلهرصولأتهر

نل!،مثلعثمانوكان،نلكمثلفمدفيسميدوكان،صراناصيايدعوابكوأبد

قريثى!غضبت،المجراحبنعبيدةوأبو!المطلبعبدبنوصزة،علانيةيدموعمرو،ن

تجالوءرجالمنمولر؟ضخص،والبغيللعسد!ا،لزصولطصيوكلهد،ئلهمق

اخرون.ونثر
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اصيفيلول

المحببابعنمداممإ!إراديهنثهاسمجابهوجصإ-و!ثا&.ين.شراللاسلاع

ينتفدوالمقريشتمارلتيريىءوانبال!هابنمنيطولىلطىالناسوصحا!

اليهاشاروامجموعاتفىجنوصوممبهممروعنسا،الرصولىallما

لآتيهالخبرانيعرلىاددىالمطلبعيدعشيرةمنالفتىموهدا):قاسين

شاللاو!دينعرضثراساالهالزلىصتىذللىواستص(اسصماءمن

الثفر8عمىطلواالديناباتهملمصيروينصصالهَدونمئيعبعولها

له.ويعادو!اللهرسولىيطرهوثبداوا(دث!تم!)صناومى

التضاتنحاولىانالمسمم!ىلاواللاستراضناأمدافواجد

وردتالتى،أدناسض!اء)و،الرجالىاحهاث)لبرةالدقيقالمصنى

ووضحماتهمالأواللالمسمحهتهؤلأهعرعلىدز!سنرو؟دتا!،بالنص

سعدابنذ-لروقد.مم!مل!ين!طبعتيندهموصنمعرض.الاجتماعيه

يضكنونموْلاءانيعنىوهدا(المستضعفيق)بيئمننوا!أشظصعهدو

أحداث)الشباببضفاناخرىناحيةومن،)7(محددةصغيرةطبفة

.(القصس)8Tالسورة،الكر3القوأنأيضاوانظر،036،هشامابن)7(

:5الأية

!نجعلمأنمةونجعلمالأرضفىاستعمعفواالذينعلىنمئأنونريد)

.(الوارثين

ةالايمانهكتبة!بعة)أيدينابينالتى،لطبعةفىهضامابنفىوردكماالنص

:(28مى

اليهن!جلس.المسجثفىجلسادا!اشهرسولوكان:اسحاقابنقال.-،

أميةبنصفوانمولىيسارفكيهةوألو،رعمار.خباب-؟!حابههنالمستضعفون

لبع!سبعضهموقال.قريشبهممزئت+المصلصتمنرأشباههم،وصهيبمحرتأبن

جاءماكانلو!والحقبالهدىبيننامنعليهماللهمنمولاء6ترونحماأصحاب"ؤلاء

فيه!.تعالىاثهظنزللوننابهاتخصهموصا!اليههؤلاءصبقناماخيرامحمدبه

صسابهممنعليكما!%-يريدونوالعشبالغداةربهميدعونالنينتطردولا)

ليصتلكنها.،...الطالمينمنلهقكون!تطزده!شىء!نعلب:محسابك!نوماشءمن

منها:أخرىاضاراتفهنا&6الو-حيدالاضارة

افيقال:والفتنةبالأذى؟سلمصمنالمصمتضعينعلىالمئركينعل!واننكلر..ه

!نبت"أصمابه!ن!ف!اقهرسولواتبع،6سلممنعلىعدواانهمثم:اصحاق

والجوعبالضربو!عنبونهميحبسونه!لحجعلوا.المصلحينمنفيهاهنعلىتبيلةكث

دينم،عنيفتنونهممنهماصتضعفوا!ن،المراسشداذاصكةوبومضناء.والعطش

!اويعصمه،لهميصلبمنومنهم،يصيبهالذ!المبلاءشمدةمنيضنمنلهمنهم

ه!م!.

.كل!
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مكهمحمه!كل

نفوظإيحرحعزبينكانوا.من!الرس!ولهحولىالتفواالذت،الرجال

.(ضحفا+)عليبمنطلقانيعكلنفلامناوش،مكةفى

ابسإبينلبمسليناستراض3-ب0-

الاوائلالمسلبتعنالأساسيهَالمطومات(ص)الملحقفىلضنا

الافتباءنلفتوأنالمعلوماتضهعلىنطقأنالآنومعفنا،ومناوئيهم

عث!يرتبينوضعهعلىيقومللعرءالاجتماعىالموقففحادام.المحمةورللام

نأفيهالمرغوبفمن،-لكل(الجماعة)المبتمعفىعشيرتهوضعوعلى

التىالمعلومات-لانتوحيثما.مستقلبئممكلعشيرةلكلنترض

الطبقات-لتابمنمستقاةأو(-)الملحقفىوردماعلىقان!ةلسوثها

معهوماسيكونذلكلأنالمرجعاسمالىالهوامشنىنشيرنلن،سعهلابن

الفقرِةأخرفىوردمانسمقعلىفسيكون،هناالحشائرنرتيبأما.ضمنا

.اياولالفصلمنالثانية

هاشم

عشيرةوضع(\-الفقرة-الثافىالفصل)سبقفيمافاقئشالف

وضع-لاثالمطلبعبدزعامةفترةفىأنهالىوملناا"ىالمجتحفىصا!ثم

بمنأسرتهوأفرادع!محمدالنبىعنالنطروبصرفءمهزوزأالشيمة

عشيرةمنللاسلامالأوائلالداخلونكانفقد-حارثةبنوزيدعلىفيم

لحمزةويالنسبة.المطلبعبدبنوحمقةطالبأبىبنجعنر:عمهاشم

كانفربما،تقريبا!النبىعمرمثلفىنVأنهفرغمحم!النبىعم-

عهما.ا+رضبكرآبىمولىءبلالوكان:لمهبكرلأبىوتخليصبلاللقيهما!

حماههَ.9مهاسموكان،رباحبنبصومو،مولميهم!نمولدا،بمحبنىلبحنى

انايخرجهحمحبنحذافلأبنومببناميةوكان،الدبطامرالا!معمصالق!كان

،سدر.على!ونمعالعطيمة8بالصخريامون!،مكةبطحاءكل،8الطهيرخميم!

وموقيقول؟والعزىاللاتوتعبد،بمصدمحفر،و،تموتحتىهكذاتزال3:لهيعولثم

1حد.ا-:البلاءثلهلى

نكل!قيورهةكان:كال.أبيهعنعروةبنمشاموحلثنى:أصطقافي!ل

.005بصياوارر؟-،!د:ي!ولط؟،!د؟-:يعولوو،بثله!طبوهوبهيمر
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!مكل-.-!يه

فى!با!جميم!!م!-فيفيال!أنهالمكِئمئأنهالاكحاربسترما

اذاصتا!شير،فىصنجفرصتئوضعثدن!ويت!خ.8ا!طحروعوس

بدالةىلهبأبوييت،اليدويئخمقبيلةمنكزرجععكتاكلالمى

-مريرةمناوكه!هخصاوورأطالبابىموتبحد!شيرةزعيماأحتبح

منرق!فىكاقالنى8أعيهبنص!اينهالزواكاع!عوقاكلراكانفقه

!كة.رب!ثوكلمغاووا!شسىعبدلبكلزعيحاايأوقام!

ا!علب

!صوكانتباضغيغةظامرموكمماالعشيرةمذ.أسبحتلقد

أبناء6عئ!رال!؟ثبنعبيهة!ىوكان.هاضمبنىعلى-لببااعسادا

،أبؤهتوفىرربطتصاص!وكان.جواومنجميطأنببهمأنهالأ

!سصح.املأمأختأمهكانتالذىيكرأبرمنعونايتلقص-لانلأنه

سناالمسلمين6لبروأصدصنينببضع!مححدايكبرالذىعبيدة!كان

كانوابهرفيالأضونوالمسلمون،الضسرةمذهفىأسلممنأول!-

أمهبقرابةتأثرقدايخصابكونربصاافى،مسطح)عمهوابناضكه

بدركزوةفى!محمدضدالحضيرةتمنجزحاربوقد.بكوبا.مه

الأصاله.منحالهبأيةالبارزيئمنمنهمأحديكنلممن

قيم

شإبوفى،مكلأشئونفىقديلثورغيرأضاالحشيرةلذهيكنلم

الاجتماعلأنذلك،جدكانبناللهعبدهو(شيخها)زعيمهاكانصمد

عنأيضاوصممنا،بيتهفىعتدقدكاتالشمول!!فتتسكيلفيهتماف

ماتقدلج!انبناللهعبديكوندربما،أول(هناك!لبأبى!محمهلقاء

لمبدرفىالمسلمينضديحاربوموقتلالذىعروابنهوأن،الآنقبل4

ببنالنفوذبضىبكولأبىوكان.لأبيهكانتاقىنضاا!هميةلهيكن

يصا!صلهبك!8الزمنجمنلممنه،*سمخحو*علةحيرته

ثرهمألفهـ8صأصا5لرور!نت.الاشلامورتهعئ!يممن-لبيراع!دا

الذى*خروالمسلم.ثم1كببرأتاجرأيكنلمألهعلىيدلمما،أصعلمعنلما

!معلون.ثععىمىكاحم!8مثطوانعر،؟،4تهـ.،مئطمايخنآ"ا

.!ميلأ!ي!!ه!أ

مححه-ْ*؟
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طة!.!فىمصه

بدطأصنروكانطلحةمو،تم)الحشيرةهفمنمب!ةفترةفىأبعلم

اجمعإب!--أجدوكانابهشرةمنأخرفررممنوكابئ،يكثيربكلرإبىس

برتجبطا.بقوأفكشدكإني!بعرعزوةفر،وقتلاالوثنمةعدىلأزالااخ!هواين

طقايلةأخفالدىيكوبأبىحميحةعلاقةمملوكان.الشام،معالتجارة

كانأنه-فيبموبنانيبننصجبابلإ!أب!..-لىبملابنجأعلئ!مجمتنا

بيزضى،فهوْذكرصا..،الآنف3ألاثنيناسلامعن-امنفصلةمستقلةحالة

الوحيدةوصنته،الميلاد،روس)بيزنطىاضايكنلمانالتحليم

وكالهةلجكانيناللهل!بدعبداالأوقاتمنوقتفى-لانهأنهوبتيم

له*-بدورهكانا-فومخزسنمبنىطيف!اسربنلعمارصديقاصهيب

المئصركيههل!بأسالباالثروةمنبصمهببو-لانِه.بيزنط!ةارتباطات

فىراغبةنجيربراما-حمايتهعلى.قادرةنجيرام!تيمعشيرةوبهانتطما.،

ذلثه.

"--زعر!

الشميرتنىمنوانردهارارخاءأبهثر.تبدوزبرةعثصييرةوكإنجت

قعقتتجارلةعلاقات،فروعيالبضىببركاَفي،حمأوالمطلبتمم)السابقتس

حفصدة-لانتوقاصأبىبنسعدفأم،ضسسعبدعشرةمنبالزواج

تزوجقديسلمأنقبلعوفبنالرصنعبدوكان.ضسمىعبدبنأمية

أننجدأخرىومرة.شيبةوأخيهشمسعبدبنربيحةبنعتبةبناتمن

علىيقفونالذينالزعماءمنواحداكاني؟زعرةعشيرةمننوفلبنمخرمة

بغزوةذكوماارتبطاقىالغافلةصاصسغ!انابىمعالمساواة!م!

فقموقفهامندالأقلكلريبْعروضعفى-الشملإةضهوكاشه.بد!

بعدوصىأالحمايةمنها!محمدطلبغندفا)-للطانف!4محمهزيارة

ماتوقد.()ضريقبنإلإخنبسمؤايزعيم؟الخليف-لانجمز.،ْنجذو

حفمت.عودتهبىم!فمولهعندالرسؤلث!خمايةْمفيرهنىفى!شهر)ءأ

8ه.0صه،8.-،س!.9لط.مانحى،.ومذاسامفكا

لينهبرزاقهخلاف!مقعليهكانواما.ئئ!-.قومهم!*ا؟مصدن!ذأ5.ء

به.أضامضصتنعفبميلاألا

؟هلبعيىيهمكة-يربر-الهـب!ئفه!ئانجحتلا!ا؟!هـمدل،نج!يعني!ثكر

!:ء!،-:يهلا8ي!؟وصلهرضالةتعام!عهىبه!،-أ،هـولله!اءه!
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يِولف!!مكل-

-.؟رزةضضية)+،مضكان-فيماالف!يحوثعبدإ؟ع!ود-بنلإَن

عرتبنالرص!ئ.جمدكات3للاسلاتعرلالذى.الأ!سوالثض

ؤأربين.عاظثلالةايبرةوقتسنههـكانت،(زمرةعشير.كهالمصوذر

،اَبكراأخرءأصلمبهمر.بخل!ء-ومنا!ْاعما&ماهركرجلشهرةوضق

شَفكزهو.أزهرةبنغبد.فنافتبنوْ-ة-الضعيرةمنأخرفئالىومنتهى

بهـعرءفيعئرةالسابحةفىوموأسلمانهيقالالذىوقاصأبىابن

محمد!النبىادإضر.النىبوأبا!يكرفلناياتالربلأجبىووفقا

ثم،مطصن-نجنعثعانمع.4-محمدا.أتىأتهتذكر:أخرئروايهولكن

رسالةبلغحتطفجيرى"نتهل:محمديقولاور:له!ثال،شرشبنالأخنصافتْ!

+..قالالصر-*.علىيجيرلاالحبيفابئ:الأخنىفقال"فلكلهفتال،!لاها.:ب!ل3ريى

به:نقل.عمروبن!بهيلأثت:قال،نعم:قاذ3تعود:قال،لهاخبر.!النيىناتي

ق!لهنهفتكفاتة3ربىرمسالاتأبلغحقىهحيزىأنتمل:له"يقوك-محمداان

،!-.!النبىالىفرحع:قالء.كلببغقعلىنعمرلالمؤىبنعامربنى:ابن!ال:!ال

محيداان:لهلهقال..عفى:بن.المماقي:مالي!نعم.كالأتعود:قال،فاحْيره

!رجعتقال،فليدخل،نعم.قال7ربىرصمالاتأبلغحتىمجيرىأنتهللثيقول

أخيه،وبفووبنو.هوسلاحهلبسقدعدىبنالمطعمو-صتحءةفخبِ،اليها+رجل

قالى:مجير?بل:قال؟متابعأم:.أمجيرقال،%ول-"أبور7هفلماالمسجد.فدخلوا

-ْ...+..بهاْ!ثمامفكة!النبىطخل،أحرتمناجرناتد:فقال

محيد!هعحربفىالدخولعدم!ثريقبنالأخنسر1ىمنكاننمسهالوتجت!كل

:92ص،3ب،الطبرىلأورد.مانصيلىوفيما،ب!رغزوةفى

فىموتلبفىحليفاوكات-الثللىعمرو!بئ؟وهنيبنثريقالأخنمسْبئكقال..ه

مخر!صاحببملكموخلص"لمدالكعلمبماث!خيىقد؟فيمو؟يا-ثنئتيخالبح!وه!!

حاجلألالهانه،وارحعر!حبنهابىفاصعلوا،ail.ولتمنعوهندتموانما؟ثو!لابن

!رجعؤات--صهل؟بايعئي-هدايلو"؟-لاْطضيعلأغير!يثضربقا؟نقىبكم

نلعزالابطنتريشننبقىيكئشلمةمقعام!6وكائ؟واحدىAؤقلمْهمشهدْهاْ

همزمر8بعىه.فرجعترجلْوا-منه!يفؤجل!.كلصببن2غدىبتىالا،-ناصنهئه!

.005ال!ومومضبم.1حدالشيلت!نباتينهنييوايثبِرد!لبم،!ثريقبنايخنبى

:(المترجم)

!مالا".هةاجما،لاه8حإَ:1-أ!لبرئالركلأ*(!

،سباطاةصثنا:قال،المضملنجناخفد!شتا:ةل،المصمينبنمحمدحدثتي

قيفىالعاص،هشا!بنجهل1بوقيهم،اجشواقرمقمنناصا؟ن:الصدىعن

!ال،قريشمشيعةمننفر!ى؟يغودحمب!بنوالأصبد،المطلبمنواظصود،وإئل

من!لي!فيامر.،!لأههلينصمنالهيهلمعكلمهطإلبابىالىيفاانطل!را:لبمنبيبضه!

ث!-مناضكوتالشحهدابموحه؟نهثحاف!،؟هبهلللأ!وهمه!ندمه،2لهع!مم

...+..-تقلإهمعهماىمااةا!تى؟تو!موه:ي!ولو!ة؟العوب!عيرنا

!!ب!9.
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عبم!،*طة

سأا(بن-علا!ف!هم!هطرصو!سسم-5لمححننواتبماعاأ!يه--صعهاضو

ذلكرنجبئبيمسودأكاأضىسب!ا،لظ،.أء"وء-،!كابي

الىبرفى-اا!وجمنهنصفلاافى-).المضمودالغامضيا!يف

كلن،رقاصنأ!سبنعتبةيوأخىأخوقاص!اصينلسفكانانهبإلملاطة

قتلواأناو!معةتتلمثليأ!غزوةتيلظصواأربحةمنءاطا

زمرةبنالحارثعبدبنىحايه،مسعودبنالالهعبهيكلونوت.حرة

،(بىأسلم)ثنولى-الإملامفىتبط-الرحفنعبهمنهاقىالنىومد

.(اصدضعبه)نت)مستتىبثكلاصصهصالناذمبتيكت!هبط

قصانيرسلَان-بينحا"سكنهاترضيبكروابا!محمداقاب!انه!اد

رعى)اوضعوحذا.(ضممنىع!دبنأعيةبصمنأيطأبىفيعقبة

لأن،دقر.علىبالضرورةجمرولاضاباكانأنهممليولت(نالنط

أنولإبه،عاساوعترمخافطنيةخاقليلا7لثركانتالهبرةوقتسسه

.(الاعتبارفىموضوعةكانس!أو)عنهاهضلاتكنلمضسسبحبهصلته

كهمكونةمجوعةرأسعكواعتبرالاصلامفىعاليةمكانةخهوثه

عمر:عبدبنعميروقريبه،شهاببناللهوعبدأخيهابنوضي!عتبةاضيه

!؟وثيقاارتباطاستبطااياس!بئخبم!الطيفيكنولم.يناليهطى

مووكانخاتنةأمهوكافتفقيرارجلاوكان.ذكرهمصمبقالذينمن

.(أصهححايةفىيكئلمااحدبرارفىيكنلمأنهذل!ومحني.طادا

طلمعيواض.!عركلاطلبو!حثرد.اس!فتيعىصاعاف!!

ضيقةادبلاضافة،وهدا.)عوا-بفىعوفبنالرحضعبهمع

و-لان.(!ثلااعلاصا)أصيتهمامنزادتالمطلميينىمنكانت.أمه!اا!

وابلهينوثعبدء.الأصىاثعدولالزعيمسليف-عروولا!علا

هادرلممنه،اليهاا!ابرينالمحلينمن!لواحدالحبد"لى-بالتبنى

ثبلحالأبةعليفىلهكهوان+ألوث!ببض!الهبؤبعهالاامبي

جمركزوةنىيحكلك-لكانهويقالهغنياكانوربما5)01(بعوصولا

+زمر6بئالحردببنعو!جدبر،عوفبقالرح!نعبد!هوصميحفها)ء(

+،ب،س!،بنهعوىالطبقا!).عوفبدمو!يهو2صه9زمربنهالمعييى

.أيصول)-ضدارطبغة(،"صه34ء.+\حما

.ttءمنمماث).؟(

...ءة
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!صيمق-.كة

+لثرستبطاوكان+صمقلا.ك!عن-من!لاضرحمِيلو-لان.-جإنا

-!تجي،.،.--وعبوةمحرءبنبسفيان

عى

لسَاتأنوسنلاحظاياحلافالىينتمونمضفيماعىبنوكان

نفيعمرأمكانجميبينحاءوجمحصهممنالفالبفىكنعىمسلى

لأت.ربماالوقتذلكحوالىفىمواتنهاعمىغيرتوقد،مخزومية

وأ-اقترب!قدمريرةعدواةوبينهمبي!ضها-لانتالتىضهحمهعبد

ا-:جمهادهامالزضعكانوربا.)11(والأصلافمخزوممن-ث-سعبك

ألمسمًولَهموكانَاللةعبدبنمعرفكون،أضاتممورحالةفىعدى

Iد-كاتَعدئأنمذاف!حنىلهوالتصدىالاحمكارمنامضةصلأود!

باستثناء-عدىبنىمنأ!فلا.ا+فوياءا!تكرينراجةمناستبصت

نوقل-كاتاوبالحطاببنعمرفأبو،مكةفىكبيرةأصيةذاكان-عمر

-ومحاقلةحلفائهمعمداعتبارنافىوضحنااذا،البارزينالحشيرةرجالاتمن

منواحمىزوجةا!لع!لل!ابو-لان)12(عمروبننريداخطاب

فيسحيدموعمىبنىمنالاس!لامدخلمنأولكانوربما.مخزوم

الدلنكهبالبضانشظواممنوا-اأبو.كانالنىعروبنزيد

بالزمدتضفخاصةدينيةئرشطأداءفىوانخررو،الاسلامقبلالحق

الذفيالستةالمتحالفيئفىتأثير4ترقديكونوريما5(الاسعمقبل)

عوللاسلامسابقأخرمسلموثمة.ارواتلالمه!ل!يياععبارعمذ-لروا

شهر.كلال!سدة.كرا.طعمانتسدافىمنع!اللهعب!فهنم

الحقيةأثنا+صنينستطوالللشيرة،زعيا)شيعاكانوربا

فىببهاكر./لمفمافه،ب!رقتفىدع4هاعتناقرغملأفه،الاسلامية

شونموالنليثنصرحلانل!!ا.محمه.!فيها!ط!صلضامش8

صلم,أنهورغم،زعماثهامنواحدا-مؤ-لدوهذا-الأقلعلىأوالحشيرة

نأالا،قانمتهفىاصمضابنذكرممالذ-!اصعممنقليلةفترةبعه

.الإنجليمىهتص!ى3ص،اتطر)؟؟(

.847،مكعامابق)82(

ا!ه8
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مكهبعصهه!!كل

ضك*فتأترابلاعر.ءوكانالأصنلاميَهعظيتيْللب!اعةخطرة،يصنلامه*-لإن

،-أت.بخر*سحهرزوسبه؟أببهعاابنابنزببنسحيد-با-لام

Jjصawفسيبه،5ظونبنوعثمانه brotherأصته+معلمتحالفين

عدىدورالحبقدعشيرتهتحانيهكانتالذىالاقتصا!ىالانهياركانعرب!ا

......-..-.ة--.شصل!جمْصإعر

-،---.-.َ-صربن!ايضةث

البطأءقرينىيينالفاصلالفعلىالضسيرةتمضاربكاشثَ

تكنلملكنها،تحمنحالةفيوضبهايكونوربمأ،الطواهر!وقريئس

مثببيربه!إد؟بنيش!إ!ببن،ثف،رجلعننببممع.فيبم،ك!بيرةأصيةيخات-ة

مثل.،ضحتعثبائرمعالخصئيرةظرجالزواجطريقك!تطلفا!ايركانت

،الجراحبنعبيدةأبويم.:منفِاالأيرائل!المسل!ينوأهم.وزمرةبعل!ر

مطوتءبنتعثطتصتدلقاكان،عبيمةأبؤ)واياؤل،بيضاءبن.برسهيل

لقهرضىيكرلأننالنمابألصديقهوأصيهيل)الثانىكانوربط

.غنه.

محص-

بروقريثنالبطغثريشجه.الواث!-ألمئطغةتتئأخرىعثعنيزءعاهو..-

يسمحوضحهادكان،الهجرةزمنتحسنقدرضحهاأنويبدو،الظوامر

!ضئا!م.و-للا"!ربخلفا--ةمخزوموختتىءبكؤصفى"ضأشغ"مغش.،جمزلوجلها

النرشينلأق!مامروبنأ.عمروبنصهيلموالأقلعلى:بدوفؤةة

صما!الأواللالمسلمينقاشةفى..اص!اداالممدرجالضسيرتمنْاَلوصيه-ش

همأبزموعهؤكلالصبةه!مههصئلسد!وْ،ةفعلي!،!ب:البمام!

.بضوم.بصمن+لنهكال!4التفكعوم

عثحان؟خيمكلعونابنتابةقرحبةش334حه،83،العرىللطبتام!كل)ء(

!ئوت)الحطبفيعبر؟خ!هحطد*بتىصيكلررئل!ثضهكه!
.(أ!رعح)-(ميروت،ال!كل

!فيا
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سلمكا..ثلى

عنوصلت،داضحبضكلأصيهازافتتأسهعتبيرةنت3ْ-

بشكلؤالتجارةألمالصائرقئلت!غلالضولبخلفالقديمةْهرتَباطا!ا

بندزس!ةالحثرة-ْمد.عنَالمثماهراف!ركى"مكهبشمنركان..شاسغ

تزوجوثحزامبنوحكيم،خويندبنونوفل،البخترىوأبو،الأسود

إلواضح،وبن.ضبمبيعبدفي.بنى:نوفلوتنروجيخزومبنىمنبرْمعه.

،اتعثصإةهئهمنآلأصلآ!دَخلمنأوائلبينمنالوحيدهوكانآلزبيرأب!

تأثيرلهيكونأني!كنولافحسبعر.مئعشرةالسادسةفىءكلن

-لانتوريما،أسهفر!3مئمِوالذييلد-ضفرر3فيحتيولاغسيرقه.نجى

جلت-أمهطريقعن!لمحمدوقرابته.أبيهطريقعنعديجةقرابته

انهمببدؤللحبثصةهابرواالذينوالآخرون.سهلاأمرانلاسلامتحوله

الزئيسية،الأسرصمغارا-فىأعضماءبهافوا

...ييد!لإء

.ثآد)قا()!ضئيوْخفَافئ،-لبْئرةَ-الحْم!تكنلم؟القثصيمةهذهْيز!انَيبذوشا-ْ-

اعميوا-مغبقب:أثم!حمبىعبد.فيقراميبمبجكمبىبما-بلإ.نفوذ.لهغْكان

يكبرنأنُغفىتاذؤيقفقذ-"كانو2،ئقمْتابحيةلَمَيكونوامنهممخزوم!يص

نجهمنصحدابنذكر.النىالوجدوالمسلم.مستقل-طرتهغ

للمشيرةحليغا-لان-للاصلامالأوانلالسابقينمنيكنولم-الحشيرة

....-01(!التا+يفتني-الم!تقعبمه)3عتيقهمعهوأسلم

من،مكةفىالص!ارةمكانعلىومخزومشسىعبدتنلزعت

المنافسةيستعصلا،ا"لمئستر!للمصالحالواسعا!دأنم!اكليظ

بصبن-ص!فياناأبركان،)بلرغروةوبحد.المرارةفىألمنرطةيابطدفت

صص،3-+الكبرىالطبهت.خباب!عتيقه،!وانين.عتبةهبا)ء(

.أالمتربمأ--3-،11-،.؟
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محفْ!.!مكه

ضيوخمنعم!لمقتلظرا،(امىالزعيم)مكةفىالأولا!اطنمو

أحيحةأبوكانالمحمديةالبحثةبواكيرفىلكلن.الحزوةمذهفىمخؤوم

،والنفوذ)،1(القوةمن-لبيراضراأضاأحبرزقدْالطصىبنححد

وش!يبةعتبة:ربيحهوابنامحي!أىبغعقبة-لانلجرفيمو!مصتي7

.(السابقينمن)المتسهَفىكانوا-

!عنانبنعتعانةممال!تيرةتعنالأوائلالمسدونوكان-

(-وأص-أحيحةأبو)صحعيدبنوخالد4وبيحةبنحبةبنحذيفة!ابو

صذيفةأبووكان.أحعدوابو،اللهعبد،اللهعجد،تجسخليفه

منأمهماكونمن!،نةم!فدىورنرعيحينرفي)ل!كميعينابنيهوظله

متإفيةم!نمهعاجعل-بقريشقويةغيرعلاقتهاكانتقبيلةومى-كنانة

بارزة.عكانةفوىالمباضرونضانبنعئطنأباءيكنولم.اصرتيهمافى

واحمرمنهالأغنىأقربانهمنيضارأيضاعتمانكانوربا

طما،تلالينحوالىعتحاندركان،سنينيشرالهجرةوقبل.ففوفا

المنتطرنراؤممافيهأصبحافىالعمروهوحذيخةأبىعركانوكذلك

أختا-لانتلأمهعنهاثرضىعثمانجةوكوته..فسبياوان!حالرا

جثىأسرةتكنولم.لأصلامهالطريق-الذىهو!محمدلرآلد

ميمتحالفةكانتمنهانفا2ذكرنلممممنبأىمباضراارتبطامرقبطة

وكان.المطلبلحبدأخرىابنةا!مو-لانتسفيانأبىوالد،حرب

تولىومناد،الحبئسةالىومانجرواالمسلمينأوائلمنالأسرةمنىأفواد

أسل!االذيننجرينVIضبسعبدحلفاءدععظم.المسيحتالىاقهعبيد

.الأسرةبهنهظترواقديكونوقربمابم!رفزوةكلبل

مضؤوم

مكةفىْالساثدىالسياصيةا!جموعةلناوانجحموكحامغبزومكانت

ضهالمحأرضةقائهموالتهيدو،علىجهلابووكانه،بمرفئوةقبل

ميبالذاتمنهمالمنرةوروكاناروكنرةمحزوموكال!.!ص!ه

!.!ه.صه+\(
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.سننيَ..!أ.عن

الرن!ممانهالاثأنوب!4!أ!ي!سليرةاكلنشفاتوءا!ئر
والأ!تم.،سبمةاوو:هماصغزو!كنى!ئميبهىوقتفىأبلط.اللذان

عكتثساباكانانهركم-الأرقمكلنوربحاخالمنيريزاضىضيمىوممنا

!!.للحسلصيمقراليكلونبيتهمتحكلقالراكانلأفه،أستهرأى

لهكانك!ا،بدرغزوةفىالمشرفيمنقتلمئءقتلأخسلعةلأبى

فمت،!عنالنظروبصرت.للحيشةمابرعنععابهالتحقاعمابنا

للاسلامقحولالذىالئالثأما،عضيرتهمفىطنواكيفنفهمأنالصب

1.4منجهلىلأبىاخاكان-لحاجهلأبىعمابنوكانعياحثىفهو

!مأبافىلأ،صاجراللهممنةفبأنهومعUterineجم!ط!ة

نجيوتاتلللحبثحمةماجرذىالك!ماصوكلن.مكلةالىالعودةعلىخثه

نأويحكن.اميرعنهنوفلاالضسيرةفىرأخفرر3الىيختسلج!ر

وكه.مخزوممن(يخمااعيرةبنصةمةاصصليف،سربنعملىضبر

و!فه.افطتقدتجبيلت!مصلتهمأنث!لدولا،.كةفىاسضقرقدأبوه

اصودمنعتيقوهوء!هامانىجالز!صهمنبالمصيحيةصلةذا

اط!لآضمانوييمو.سعىأنهالمضرصفمنهئاوعلى،يوئانية

الايملن.صادقةمتديطكانت

موجههالضوللخهكانوت،قوةالحئحائركثومنسهمكانت

لدصاععئطلباعهىبطتواليهم،الأولىاهامنىضممكلامرنوعلى

الط-بذ-لروردوت.)14(شسىبمدبنيمموابهةصعجزواعندعا

مح!د!أبكهأه"أعمكلبينمنعمىبنقيسبنوالحارث،وائلابن

بنهـبئأنييهوأض.)!اجبخهمنبه:مماسهمز!ممابمرا،حالأيةوعلى

المسلصيأوائلبينمنالشيمةمنهمنوالوحيل!.،مفتوحةو؟+مضمومة

قيعمرابنةمنبالفلمتزوطكانالذىقيسبنحذيفةبنخنيسمو

بالذكروالجدير.الئسيرةنجىامهببماغيرالنروءمناستهوكانت،اعاب

للحبخةعا!وامنهمنحثة:تصئ!ال!ث6أظاتط.،أص!ا

الأندتي.*ه.ا،؟1

055؟
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بصه-يم!ة!مت

ارتدش9،يهعر+إلحجاج.--:احلسمنهعوا-ا!منصجم!سطدت

اعتنقثم.هوأصلجم!كزوة-!!لسلإضرحاريبمائم!با،ث!زفي.وقىسلامV؟.ا

أسرتهوربتالطركتوفإةامهأنه-نخ!نان!لمكننا.اضرىمرة!لاصلام

،-6---،"-!.ا!ء-.!..*--*،..--مْىموت!صعمفسها

-.ب-َ!.-.-*!ةج!ه.!يخغ

عضيرةقوتهافىتضارحلا-نتكاوان،تويةأيضاالشميرةمذهكانت4!

أميةرأسهاوعلىومببنَنجلفأسرةالجىفىؤعابته!وممانت،ضهم

خلف.بنوصببنعيمينومبرأسهاعلىذلك-كانوب!،خلف"إ.بن

وربحا+أصيةالمسلصينإوائلممثربايه.عنواحدامظرنبنجمثمان.ووبهان

.فِىءاسرصبئوالآضبرنةخبفأصوهميْبنخبحباصرة،وهمهعلىك!

وابنه،وقدامه،اللهعبد،يهأض:همكانواالمسلبيناوائلتجؤأثم

:محم!بْ-او)وظلجه.وظاب،!الحارث3!محئر:أختهوأبنا+4العالب

"بهابئ7تيبعواذ-،ذلكْبمدكثزتاضيلعثعاتعنوسنذكر.،في!ا.

يقمابلأنقبلحتىوالتقثحفللزمهميالاكانهكحا،التوحيديمتقد

.!مح!ا

الطرعبد

قصىأبناه8ب!قمناطفضالابنمنْالأوقاتفى-وقتارالإعب!كلنةْ

عند.)الآنفنهم،اللواءكحملبمزايانجسلهاصت!وت(القافبضم"

ابخيرمصبمييكنولم.اثعليلالامكةإمورئىلهمليي،الاسلامنجهبىب

ساغد،.وريمأالدارعب!بنىمناسلممنأولهويابتحديد،عمبأبن)

انخديفةوالدحديفربيعةبنعامرصداقةصبب-ْللاصلامتصلهْنجدى

ألمثركق.نموأرآلىلحارب!لكاذبلرشوةنىأض.أسروبهكببر"،

هذاما*مننخلمىْأنيصالتىاللتلىبض!صأئاضى-ْ-

-لالتالىء:طبثاتثلاكهألى!اوائلألمنحليهشحممفهينكن)تة"فىض!

.!(فى)اسانطو)+!
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ف!ل!صتؤلدضكى

ص!-/-ص+هالحثهفى.هر.!اتص!ئا.الأ!ضي!بئه-ط--

تكئ،،).اتفئةلهنه،ا!يقةمثلخيرصببي!بقخال!ا!كتبار4جممكق.َْة

-4قويةمقحمضإئرصنفوذأسراح!-ذواتمنشبا-اصمءكيرهعديوفهيناك

المما!نَة!لزعمؤدلذين-5.م!فيلم!ةع!ئكا!لعضحصذ-تقزبه4كانوا-

أمئ!-نكلىفنلاعنبدوْغزوةفيأنهبالةكَروالبدير!ة*فه.م!

.الآفعر*ةيطربأصظكان،أضيهوابنوعم،.وابنه،..وابواصه!ع

-.ان!رصِْتياسمهيووالآضالمسعينالى-جانبأحلح!أءنأذ

--؟ا-اخرىل!راتعن-ْتبابفلبهم-رجار-كأ-

منالسابمةالمجوعهعنحاداانفصالامنفصلهكرالمجموعههف

نجيالآضننف،-وللئروغالأضيعتْالحشاثر-ظصمه.ابم!زانكفهْ!شآ.رتجناْ

فيبهبر!نجفوذذوىر!ل!الم!بنلبمنييننج!،*نجانن!الرئمسمبماآلشما-ئر

بثلنسبياالسنكباوكانا"من.إثنانيأو.وافهنا!،أصر%تهمآوغيبإثيرعم

المجينةبكئدعبر.والشتنجممئا!اديةنجي-لابئالفبىالعارثبنععييت

لخلواعنساالثلاثنيتحتكانواربمااورائلالمسلمينكالب"فئ

،.؟ا:؟-.ا+.-..والثلاثيقالخاسمة.-فوقاثنانأوواحدوكان"-الاسلام

،:ْتْ!ىعشائريةارتبمتلمليىرجال-3

النطامخارجبالفعلكانوانسبماصتيرةمجموعةأضاهثاك

الثننية.طقأما30النطابقظ"-الإسمىاهـتبد!م.ركمالقبلىئرئْ-اوا-،!ا

الأرتبنلخبابثكماربا)لهاحليفانهالرجلبذممؤىتشرتنم

.؟فلةح!ايةا-يطهل!!ع!صا.فميفاكانilإو،.،بنى-فىموةمع

بكو،أبرصرمم.رزالالعبيدتملمتيمجىأفىا!ثصةجميرجمصاروَليس

مخرباهربطالينه!ارجمواعنمعاوطل!نفهبكراباتعلممادامى

4سناق-.بئءصهيبمنه!.4ابتيروا..ضشلإص-أنهمبنt-يذكر.روأضونه

شنىةلبلى!عب!ثملبثئ.تيمحلبفمينكانااللذ،نياصبنوعطر

18لأ
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مكهيحير،.ول

!التحللف!ث!ف!ط،ب!هِ"ف1الحدط.فظ،يضكلولا

وعني.ابوصممتبادلةمساعمةينىوافما،الطرفينأحددونيةكيلا

محط-لفمنظى،ايبربببايلأسشيضوضع.فبالانظر.بلىهحالإزو

عيولمحنى5!بياءثعطى!حعراأ-لترمأفي؟عاتفافهملهصاتماثا

شه!يتكلكانالمحمإن!اثضل!ظت-+ابِلوثل!ي5تما!

مر!ي!ىشالعمأ؟كاندحاط!.وي!كلى.تجراتهعبغظينطهما

ب!تفي-الإخضهـلكئ،-خمى.إلشرمسيلأقلىالأحمها!همهبتوىمن

،ابثرههكغن!صيأضربقاكأ-تهرلأد43زعرِةينينجيزع!مالفترةكمان

الاسلا،دخلواالذينالحلماءومطم.قريثسمعبحريةتزاوجواوقد

التالثهالطبقةمنضاعتبرمنأما،الثانيةالطبقةمنيون-لانرا

سضية.لأم!بابفذلك

علأوصفااقي،الر!بالأ!ات)لعبارةواضحتفسيراذنهناد

أبر،المستضشينألبارةوكذلك،ضبابانهمتضىوصالأوائلألمسل!ون

الأوليينالنتينعيهقنطبقالناحماأصهاثقبارة،،الناحامعات)

الثالثه+الفثةكللنطبق(الناصهحطف)و،شا2ذكرلامطاللتين

المسضمعقين،)لنلىسةابن!ثرحوت.أيما-نفه2-لرناهأ2!ىْو

قد.إخزالزمرىأنولابه،)16(تحميهملهمعشيرةلاالذينانهملانلا

6حهولtعلى(ضحيف)مملمةتنطبقأنأثمبودومن.المعنىجمذااضا

ففالحلاهلهوفى،النفوذقليلةوالأصراتالشمائرمنأصلحواالدين

والالالثة.الثانمِةالفئتينالىتش!

الاصلا،ي!سمذاصضنامنتطهرالتى.أيةا!مروللدتة

ا!كهاملاسيفىلهعلىركز!ل!اثمبايةحربهةبرهر.فىْعقم!

سجيتتالةينعنا!مىفالفالبية-)17،.،اضميم!للت!عبة

ككوضم،الهبرةمام!اما!يخهمن!لمنهماثواصهكاقأعملرمم

بث!ا!ىااليرقبلقداصلحواصعلإوقِ.مثهمو!ه،ب!عير*ريبنمن!قل

صى.،بعر،!ةعممو،لس،.*"؟!بلعيكلم\.-!"صم5ء،561(

51لألمه،صأه!!مصميب+\(
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-فطىم..

!،لأهـ!ا!كيئتبعل.صرقيكلينه-لم8نهاوظ.-!:ا!كس

ممليسن!ي!يق-5uruءالطفيليينأوالمحتعشايةهمطلذين

-الاسلامأى-انه.مكةفىالتاكليناولئك"عشائريةاوقبليةافاب

التاصأوضاقمنوانماآلمج!عماعمنالذنصاالطبما-من!كةحلىلم

عليالمتربعيأولئكوبيقبينهمبالتفاوتوعىعليأصبواالذينققريبا

.!ملاdr!9ت!خمص!يقنوافيأنهميشرونبم!وارالذين،َالق!ة

ضهههsيملكونللذينكحركةالاسلامعنالتبإ-يمكنولا

haveيسلكونلاالعين note،صكة!نانهالص!الىالأشد!وانما

.،ا-!!!هطوقتقريبمنذامتلكواوالذينيملكلنالذينبينضاله

الاصلامالىاللبوء-،

!بلرأالدينالرجالنوعيةعنل!ء-ماحهألى--لؤناأنب!

نستطيع.ما!رذلدالىلوافعم7كعربتضيلنمرسح!كنا،*صلام

راصارجالاربعةعنجيدامحروفلهنصفى)18(اسحقابنيخبرنا

الفصولهنهعنالنطروصرف"ابرا!يمدينأىالحنيفيةفييبحثون

التوحيدنحوالاتجا.هذاثنللاعتقادأساسالناقدمفانه"السابقة

القرأتهأنومع.)!لأ(الاسلامقبلينتث!ربدأقدكانالضامض

تطم!.بلجةبدا؟صاوانطالأمورضهمثللنايذكرلمافريم)

اصطبصلهتحلغمركزأوقلببعنابةكانالضيتةفى*سلامان!

اجنذكر!الذينالأربتالرجالiفأ-النامضةالثوحيديةالأفكارمذ.

تو)الحبئ!ةالىوهابرللاسلامتعولىجحشبناللهعبيدوعويصحق

الأربحة،هؤلاءمنخو2رجلوابن،(الحبئمحةفىللمسيحيةلول!

.اسلحوامنأواثلبفامنايضاكانعمروفيزيدينسبومو

ايخكابالج!وعةيرتب!لمانهرغممطحونجمةحمانفان،لمضئومرة

عنرواباءوثمه.لباملبة]فىزأولمتقضفاكلقلانه8لنوناخرناها

للىيكئفدم،دطحونبقعثمانأفنهارمع!مححدوأجمهانجاتضههِ

.-*.

-.بدهاوما،:3،؟مشاملبن)"8(

.لفأ(!الم(الملتضلناأخطر)9؟(
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بعبه،ولمكة

صل!ورهئونكإ.نوكا.كىإياله.الذينأكارِجرىبت!يلجكافروتتابرسول

-ت..-،-.-تِ.).؟؟الاسلامتبل-التبوح!مناببع

"خَ.ء-!.--َ-.----..-ء-.-.-5-!.-قي3/.-5-.

فبضاتبرينيةابهوالألَ!ارألاقتماذيهالضائق"أنكيفبومببإلةْ

أنمبتابقلأالشحنذلةْآلأتجافاتبهذ.-الصنة-وتمقةتضبرْ،متا

مؤلات!ق-حذيثنأسياقفىمناشنتباالملائممنيكونتلكن،الأسلامغبن

مبل-ْأتذانوئنيةَمقليتخ!توأ.خطوات:محم!ة.يتخذوالمألذينالرنجال

!.-+..ْ*ض!لآم:لح!نعوا

ذواتالأ!بيراتشبالي-آيفاحددناماالر،الأولىالفئةبيقمن.،

اقتصاديةعراملمناكأنواضحوعىلدجمميكئلمربما-النفوذ

المثالهسبيلعدىسيدبنفخالد.للاسلامتحولهمفىمنطويةوسماسية

للإيصلامهاِلدلنصة.مجنايا:..تول!لايجوانم!الاواعماجمنألر.،إنهفتبرض

ييمبتفقالكبنلمأنهتشيرفربا)21(الخبشةفىاليويلةاقامتهأتجا

فىالمتزايدةالسيأسيةبألأبعاديتعلقفيمآخأصه!مححدسياسة

مهتمماخالدكانفلو.النبوةيخالفربماهذاأنرأيهبنؤ-لإنا،سلام1

المديئة.أومكةالىولطدْ!ْالرسوذمغته-خلافا،،لتلاشتا!ميآسيةنجألأموز

فيمنجذبا-لانخالداأنرغممن،بكثيرالهجرةبن.المسابعةالسنةببل

والبيإيمصيةالاجتباعية.اايجوانبفاني،لثحيك!إلهينية.للجوإننن!لأمماسبى

قدتكون-.فبقبيلةألهايروة.فتيلتربهزيئبُايتنالقطخاصبةبيه!ا

يتمسلث--أدينيةعقيمت.الىبحاجتهيراعمِاوجطتهاضبيراتجانجفسهفىتركت

.ء!!-اص---:.-.01ة؟..!،.-رة..-.-؟،جِماي!سيرييطبالمبياِ

التفاصي!يضِعنهانعل!-قليلة!الاتمنطلة-خالدوبنة:،

ن!I,.)*%.مؤمناميبماءروْيارأىلتءللابلى!توله.بكييةيتلقفي!ا

اليهإ-؟يإفحهأنيحإوفي-باتأبا.وان،النارببنضبةع!.ضف!واتنافيبئ

مئألثبهمرلم!اببرؤلانيلهبداايذىابوءْبكبر0بِرنرجلإْ:.اخرلينط

مظص.للم!للن!)03(

(Vt)هصل!الثاساثطر.

،...."9
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ئقسصليلهنى--03

؟ماويةفىالصغقوطةْهَنوحدفوصطة-منأسنفهقي!.-محب

ر!ئجمنلابالتاديمْهك!-اف!فان+-خالايةوعو.)23(النار

ذللثربصا-ررجع3.لمتغمنير...تف،لصصي.عليأ-مني!لالمرؤيامنهفيه

،ليهه!-منبدباععببا-بم!كاقانه)بوها-كش!فانبعهموثنه.ا!

موقفه!علىقنطبىالحالةمفىفلمرؤيإكلفى03َبأسرتهصلتهيقطعأنوقبل

،.،ب!حمدلآئهقبل-لانترؤيا.المنهف!الىتنسيرالتفاصيلبض!ن

انه-ْفيها!وزالمفهومتضييربحد-ت!تىالرؤياْفانالحالهغهوفى

وهؤ،اميةاياعماله-التجاربةثدامةفىالمولكلجبر.-دانوالمه

هوْيمتيرمامارساتغلىتنطوىَلأنهاربماللروحملعراأمراذلكيت!بر

الروأي!هذهحقيقياِ!ىييب!وافبى-.النهلوعمبمالخسةعلى.منطوية

+ء....-الدلمصهعم!دعهسطحعر-مدءطفب.الواعمهافكارهأرْهو

كلاضتلامظروتعن"رواياتهناك،-ْوجصر،حمزةصالةوفي

،2(الأاسلامهكيفيةعنروأيتانفناكال!اببنلحمروبالنسبة.منهما

لقذةلحاملينيرجعاسلامهفانذلئهبف!المتداولةالروايةفبلناراذا

صبحللثأونفسهللآمحمدبمسبكينمتإثي؟عمر!وحمزِة.)الرجلان-لان

القرأنه-لنماتببلاغةال!اب1بنعرانجتبوقد49الآخرينالمسلمين

للابرةالولا+بنادكانالحالْتى-للتاوفىءللاسلامالدينيوبابجتوى

له!لحرضالتهالإهانانجه!محمفعنلدنجعهعب.فحزة،الع!سرةأو

منعثيرتهأصاببماأحمسفقدعمرأما،أخرىثحصيرةمنو!محمد

واطبى!لبمةمتاكيربي!صبص.أصبلمامدون!وجاإن.أختهعلبمجمنالعهاخزى

غبىأمئا!لائ!رغم+أئه:الصأب!ئ!كبرفحتي.اقتصاديهأمورجمبن

مكةةفيعثحنرثهوضعبئ!أْنقلع!-لانربما-الضميرةداخلوضعه

!لهمن،لأولىاثطمقيعثمصرلهرطلعلى!سفغحىرباالعبى.هذا

الحل!ألؤضغكفيورمىلمزيديردفا،مدللاصلامبحولهمأثمنالضف

!،-..للصثمترة

!!ط!ما.V،-،5!5:+--ا"ورصب

.*2ْ.-933،!بمما!با-؟*هفملم.،ابفه+

!!؟
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مكةجصد،يبهـ

مقمماككرسفيك!ء(ضضاءاعتبروأالذت)الثالثهالفئةأعضباهأما

كثر-!،وظرجماالضائرداخلالإمنةكيرابأوفاعي.تأثرا!عرأنكل

واذا.سياسيهَكاضالهـبةشايا-أ!ة!الصكلل-فىبركبتهمكافىمم

طالمصه!فىقلا"لمه،الأءا!ادفدفيلىللاسلاح!اضسبنا!ما2مثلاكانت

مرصهقيزرلع!الصالقرأنهةءالآنيدنلىسو!.الثانب!ةالنئةش

التي)الاسلامدسالةوعناصرص!بحانهاتعظمههثلأميرعنمبكوة

فيمكةلأملالحام؟لموقضمرتبطة(السابقةال!ودفيعنهاتحدثنا

الر-لبحضينجنبأنادنللدمشةيثومماوليس.الفترةت

السياسيةمضامينهخلالت-ولهiاالمقامفى-الاصلامدسالة

أسلصامعئ!بعمهوبرءالاحتح!بيأساكاءوالى..ؤالاقتصاءية

سؤعسىكانا!لاومح!،كلالحيا!ال!مم!دلآالأبص!هواعينكانوا

كنيرانؤ-لدلا-لناوان،اجتطحهمصلحمجردحالبأيةيكنولمجديد.دين

الأوضاعنصفأنويمكن.)34(الاجتحاغيةالاصلاصيةمهمتهنفىكل

بالطلواعيا!صمه-لانبينعاانه،فنقولهالموتيعصطلحاتنا

اتحبرفانه،وبلادهلحصرهوالدينيةوالسياسيةوالاجتماعيةألاقتصادية

الجانبأى-فهذا.عليهوركزىالأساسالبانبعوالهينى،!انم!

ا!غيرةا!موعةفتناولت5الش!المجتمعروحمررالنىهو-الدينى

اننسغلاميلأألضبةوءله.ضركابصيةوضمألرهاادينيةعقائ!حا

ا!ارضيامعمعرمحمهخاصةسياسيةأمورمنعليهفرضبمااسع!االنبى

القضيةهى!محعدنبوةقضيةواصبحت،مرأرة6لثرأسبحتالتىله

تناولهاةطلفى)و*ثتصساديةالسياسميةالمسائلتكنولم.،لمحورية

وبالدينالهينفلى،*سلاما!عيول!فىمورأىلتلبلتصلح،مباضرة

مح!دا!انالقوله،شلايمنحنامذا-لانوان.'1صلاممولالناسمميع

واْلاقتصاديةالاضاعيةللابطدطركاكان!اأفهملابدأتباعهمنطوأعيق

قوجيهعنداعتبارممفىذلكضرأانالىptهذاوادرا!لهم،لرصالته

المسلحين.صور

)،2ا!ع!دمه+ع!!ه!،!!ح!!يع!ت!ح!حم!ئميكيح!
..*4!عهك!!حه+!ه

(.في8
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افمسالضل

المعاوضةيدتزا

الشيطانيةالآيات4اولرضةبدالآ-1

النجماحمنقدراحقققد(!)محمهاأنثعتقديجطنامالدينا

أصبحتماوسرعانتطوأ-تضدهالمطرضةلكن،لدعوتهالأولىالبدايةكي

ظهرت!!:هناأساسيتينقضيتيننناقشأنوعلينا.هائلةخطيرة

والقضية؟وراصاامامنةالدوافعوما؟نفسهاعنعبرتو-ليف،الم!رضة

أولا.الأوتالقضيةنتناولأنعلينالكئ،أهميةا+لثرهىالثانية

عروةضاب؟1)

(.3 Jlتشير،مبكرلزمنترجعمكتوبةوثيقةمننصاالطبرىلنا

نبدأأنالملانمفمئ5لذا.)1(صحيحةوئيقةأنهاالىاظوامراكل

:-.بة-لر

مروانبنالملثهلبكتبأنهعروةعنسوةبنهثصامأخبرثا

ة(م507-685/ص86الى65منالجلافةتولى)

امْهبشهلماقومهLcaلما-داهْهرسوليحنى-فانه،بعداما05

وكادوا،دعاهمماأؤلمنهيبصوالمءعليهانزرابنىوالنورالهدىعن

قريشمنالطالصمنناسوطم.طواغيتهمذ-لرحتى،لهمس!عون

أيضا:!انطرءبحدهاوما08؟ا،الطبميتارمح)؟(

دلععاء!.،!امع!يه!!ا

391-صمه
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سد!مامكة

!ألهمركادماورصوا!عليهو)شتعوا،عليهذلثهأفكروا،أمواللهم

حفظهمنالألَوهفتر،الناسعامةعنهفانصفق،أطاعهممنبهواشوا

ائترتتم.يمكثاناللهقدرمابذلكفكث،قليلوهم،منهمالله

e4--OJ;Jوقباتلهم،واخوانهمأبنائهممنالهَدينعنتبعهمنيفتنوابأن

االاسلامأهلمن!اللَهرسولاتبعمنعلىالزلزالشديدةفتنةفكانت

بالمسلمايهذلكفكلملم!،شاءمنمنهماللهؤعصم،افتتنمنفمافتتن

ملكبالحبشةو-لان-الحبشةأرضالىيخرصاأن!اللهرسولأمرهم

،ثناءموضعوكان،بأرضهأحديقلملا،النجاشىلهيقالصالح

فيهاايجدون،فيهايتجرونلقريشمتجراالحبشةأرضوكانت

؟!اللهرسولبهافأمرهم-!سمناومتجراوأمنا،الرزقمنرفاظ

قلعهوومكث،الفتنعليهموخاف،بمكةقهروالماعاشهماليهافنص!

منهم.أسلممنعلىيضتدون،سنواتبذلكفمكث،يبزح

أشرافهم.منرجالهفيهودخل،فيهاالاسلامفشاانهثم

وماجر،الحبشسةأرضالىخرجمنعم!فىفاختلف:جحغرأبوقاد

الأولطْالهجرةومى،الهجرةهذهالي!ا

.نسوةوأربعرجلاعثصرأحد-لانوا:بعضهمفقال

ذلك:قالمنذكر.

أخبرنا-محمدةقال،سحدابنءحدثنا:قال،الحارث!ثنا

منر!لعن،أبيهعن،الظفرلىمحم!بنيونىحهثنا:قاله،ع!رابن

بنالحارثعن،الق!الباصبناللْهعبيدوأخبزَلا:قال.قومه

وكانوا+سرامنسللينالأدلىالهجرةالن!عاجرواخرجتقالإ،الفضيل

الراممهمنهم،الشعيبةاافم!لىحتى"ن!وةوأريعرجلاعئ!رأحد

فيهماصلوهمجاؤوإ!ثتين-.للتجارساعةللحسلميئات-وفق!*وا

السنةفىرب!فىفخرجهموكانه،دينلىبنصفألىلمد!لخبثسة

حتى؟ثارهمفىقريثىوخرصه5!اقهرسودنبى+صينمنءالخاعسة

أ!ا.عدهميدر-لوافلمركبوا!يث،البوبلاوا

.M
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!دضه01يدتزا

.كلأمنا،-برخيربافجاورنا-،أرض.الحبثسةوقصناةقالوا.-

5ْ)+(+نكرههشيئانسمعولانؤفىلا،اقهوعبدنا،ديننا

عن-الهجرةالنصعذافىوزدماجينالىجانبانحيناواذا

رئيسية:ئقاروثلاثنلاحظفانتاءللحبشة

للاصنامبالضصضارتبطتالأولىالحقيقيةالمطرضةأن:أولها

الطواغيت،)الأصناملهذ.الترضأننفترضأثويحكننا،(الطواغيت)

القرأفهْالنصخلالفىكان

الطاشهفىثرواتيمتلكونالذينقريشاْثرياءبضأن:فاةيها

.،!)لمحمدالمعارضةالصكةزعما.همكانوا

الحبشة.الىالهجرةسبئذبك-للأن:ثالثها

كون)وئالثاثانيافىوردمالقبلفىكبيرةصعوبةهناكوليس

ذلك.و-لون،!محدضدالمطرضةقمادواالذينهمقريشمنأثرياء

قىوردماتقبلفىصعوبةمناكمن،(ا!بشةالىالهجرةقبلبدأ

.(لدطواغيتالتعرضبعدالاتبدألمالقرشيةالمحارضةكونوهو)أولأ

الظريخعنBلا!وبلNoldekeنولدكه!اقامالتىفالدراسات

آياتتنزلأنقبل(نزلت)كثيرةأياتلناتظهر،الكريمالقرآنلآيات

صيبموكانلهاالتعرضانقياءالتى،(الطواغيت)للأوثانتترض

الحقبةطرالتذكرلمالأصنامان-حقيقة.،و!)!مدالمعارضةطهور

الأحذاثبعدياكتبكانالذىسوةأنالممكنومن.قليلاالا!امية

علىالهجومأن-افتراضمجرد-افترضقهالأقلعلىصسنةبصبى

محذافىالمعارضةطهورببهويكونأنلابد(الأيةتص!)الئ!ر!

ومن.بحدفيماالمعارضةاشتدادفىالسببهىكانتلأنها،الوقت

التيرض)الأصنام8-لرأن-مؤ!لداليىهذامن-ضاTالمضول

الفقرتفىسنناقشهاالتىالئسيطانيةالآياتقصةالىيرجع(للطواعيت

.546ص.بمروت،العلمبةالكتبدارطبعه+الطبرىأء(

I 9 a
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مكةمحم!!هي

لأنهتضايقتقدقريتصأننمترضأنلابدانحالهنهففى.التالية

الطائفبدأ-أهلوربما،-لبيرةشهرةيحققبأقدكانالطاشطصنم

الحلفان،عاموبشكل.مكةأصناممعالمساواةقدمعلىيمتبرونه

الفحالةرضةالمطبئنالقولموللقبولمدعاةوالأكتربساطةا!ثر

فيقرشىالىفالاشارة،للاوثانالترضبالاتظهرلمللرسول!

القرأتغيرالجيدةالمحلوماتمصادربحضعروةلدىانالىتئميرالطائف

مؤقتبض!كلالأو!لىالقضيةبصحةنقبلالآندعونا.(الكريم)

تيدألمللرسولهقرشسمعارضةأنمنأنفاالمثارةصالأصلىالقضية)

.(للأوثانالتعرضبحدالا

الشيطانيةالآياتقة،ب"

ت!ضتانتىالمكيهالآياتأكثر،النجمسورة)53السورةت

و-لان.بهافيةالشيطالآياتقصةوترقبط،للنظرلفتاللاوثان

:)،(التالىالنوعلىاقصةمنىذ-لرمنأولىمو)2(الطبرى

محعدءن،عليةابنحدتنا:قمالى،ابراميمبنيعقوبحدئنى"

:قال،البخترىأبىمولى،مياءبنسعبحدثنىةقالى"اسحاقابن

خلفبنوأميةالمطلببنوالأسودوائلبنوال!اصالمغيرةبنالوليدلقى

نعبد،ماوتعبد،تع!بدمافلنعجدهلم+محمديا:فقالواء!اللهرسول

ايدينا،فىمماخيرابهجئتافىكانفان،!للهامرنافى!نئركأ

هماخيرابأيديناالدى-لانوان،منهب!ناوأخذفا،فيهشركناكقد-لنا

عزاقهثأنزله+منهب!كواخذت،أمرنافىشر-لتنات-لنت5يلدهى

.السورةاتضتحتى،(امافروقايهاياقلآ:!جل

بمامقاربتهممحبا"قومهصلاحعلىحرضا!اترصولفكان

منفكلان،مقاربتهمالىالسببلقنىأنهبهركه،السبيلاليه!ب

،112.!.9؟07.8؟للطبرىت!ميروكن!له+(

الذىالمترح!نصمنالحربيةالىتوحمتهلاالطبرىانص8مبائرالرج!م؟ثرنا)ء(

طولها-رفمالطبدىاوردهاكماالأ!ني!ايوإ!+مزناكما.معناهكلكضك!،

.(المتوجم)

65؟

http://www.al-maktabeh.com



المعدتنزابد

سدثنى:قال،صد4حدثنا:قاله،حميهابنحدثناماذلكفىممره

اقرطى.بهعبينمحمدعن،اورنىزيادبنيزيدعن،)سحاقهبنمحمد

منيرىماْعليهوشق،عضهقومهتولى!اقهرسولرأىلما:قال

يآربماالهمنيأتيهأق!سهفىتشى،اللهمنبهجاءهممامباعدتهم

نأعليهموحرصه،قومهصبهمعيسرهوكان،قومهوبيقبينه

بذلكحمىحتى"امرمممنعليهغلظتمابضلهيليهه

.*هوىاذاوالنبمأ:وجلغزاقهفأنزل،وأحبهوتمناه،ت!صه

انتهىفلما،(الهوىعنيخطقوما*غوك!وماصاصكمضلما

،(الأضرىالثالثةومناة*والشىاللاثأفىايتم):قولهالى

بهيأتيأنويتمنى،نفصهبهيحدث-لانلماءلسانهعلىالشيطانالقى

ذلتسمعتفلما،،لترتجىشفاعتهنوأن،العلاالغرافيقتلثه":قومه

والمؤمنوت-لهفاصاضا،ألهتهمبهذ-لرماوأعجبهموسممفرص)،قريثى

وهيولا!اع!يته!ونهولا،ر!معنبهجاصمفيمانبيهممصدقون

دسجد،فيهاسجدالسورةوختممنهاالسجدةالىافتهىفلط-زللولا

من،.وسجهمر.Vو)تباعا،بهجاءلماتصديمَا،نبيهمبسبودالمسلمون

آلهتهم.ذكرمنسصعواول،وكيرهمقريشمنالمشركينمنالمسجدفي

فا،المحرةبنالولحدالا،سبالاكافرولامؤمنالمسجدفىلبىفدم

البطحاءمن!فنةبيدهفأخذ،السجوديستطعفلم،كبيراشيخاكان

صمموقد،قزيشوخرجت،المسجدمنالناستفرقثم"،عليهافسجد

الذكر،بأ!سنألهتنامحمهذكرت:يقولون،7لخهمزكرمنسمحواما

وبلغتءترتضىشفاعتهنوأن،اللا)فيقالنبىأنها5:يتلوفيمازعمقد

أسدمت:وقيل،!اللهرسولهأصحابمنالحبضةبأرضمنال!جدى

ال!رسولجبريلوأتى،أخروقوتخلف،ر!لهمنهمفنهطى،قريش

أتكلمماالناصعلىتلوتلقد!صنعتمادا،محمديا:فقاله،!

ذلئهعند!اولرسولفحزنالكبقللمماوقلت،وجلفىا،عنبه

بهوكان-وجلشافهقأنؤلى،-لثيراخوفااقهمنوخاف،ضديداحزنا

رصولهولانبيثبلهيكلمأنهويخبر.+الأموعليهوجي!ز*-رجما

امنيته"فى!هكهالضيطانو*أجهكعاأبولا،كحنى-لماثمنى
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مكةعحم!!كل

أياته،واحطم-!الشيطاتالقىماامةفغسخ،!.لسانهعلىأقى-لط

أرصلناوما):وعلإده.فيافأنزِلى"والرسلالأنبياءكبضأنتفأنمااى

فينسخأمنيتهفىا!لثنميطانإلصشنىاذا-الانبىولارشولمنقبلكهن

افةفأدْصب،(حكيمبكلمِبمبراللهأياتهال!هيحكمثمالثبطانيلقىمااللة

القىماوثسخ،يخإنجتكأنالذىمغوأمنه،الحزننبيهعنوجلص

صسفاعتهننو3الغوانيقْ!الغلاافها5َ:ألبتهمذكرمنلسانهعلىالشيطاق

الثالثةومنهةوالعزىاللاتذكرحيوجلعزاقهبقول،،كرتفى

،عوجا+اى(صْضيزىقسمةاف!تلكسبهوالأنثىولهالذكرألكم):الأخزى

يشاهلمنا-قولهالى-(وأباؤكمأنتمسميتموهاIص!ا+ألاسانهأ

عندهاألهتكمضماعةقئثعفكيفائ،(ويرفى

نبيه،فنعنىالقىالشيطانكانماتسخمااقهمنجاء.فلا.

فغير.،الدَعندألهتكممنزلةمنذ-لرماعليمحمهظم:قرشىقالت

لسانعلىالشيطانالقىاللذْانالحرفانذانكو-لان،بفيرهوجاءنرلك

مكل!هلَانواماالىشرا!زداثرا،مثرككلفمفيوقعاقد!التبرسول!

النفر-لأمنأولئك،!وأقيلمنهم!الهرشولواتبعأسلمبنجملىوشمت

منبنخهملماالحبشةأرضمنخرصاالةين!اللهرسولأصحاب

،-مكةمندئوااذاحتى،!اللهرشولمعسجدواحيئمكةأهلاسلانم

فلم،ياطلاكانمكةأهلاسلاممنبهتحدثواكانؤاْالذىأنبلنهم

فاقاممنهمعهكممم!نفكان،سشض!اأو،بجؤارالااحدفنهم!عخل

منافعيدبنشسيعبدبنىمنبلرافتسهدعه"المدينةالىهاجرحتىبها

بنترقيةاعرأتهمنه"،ْاميةبنالطصأبىبنعفانبنعثحان،قصىابن

افرأتهمحهضسيعبدبنربيعةبنعتبةبنحةيفةوابو،!اطهرسود!

رجلا.وئلانونثلاثةعمرهم،ممأضوجماعة+سهيلبنتصهلة

!ل!ة4داوتبنالحسين-ننا:قال،الحسنبنالقاصمحدثنى

بنوهخمهالقرطى-لببنمحمهعن+مضرأبىعن+حجاج-ثنى

أهله،كتير،قىشأنديةمنثادفى!اترسودجلس:قلاقيس

وجل:عزاتفأنزل،عنهفينفروائىاتمنيأتيبما*يومئذفتمنى
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المعدضةنزايد

اطه!رصوقفقرأها،(ضوىوماصاصببهمضلما*فوىاذاروابخم

ألقى(الأخرىالثالثةومناة*والحزىاللاتأفرأيتم):بلغإذاحتى

.،-ترتجىشفاعتهنوان*الط!النرانيقتنك،ة-للنتيهعليهالضيطان

وسجد،السورةاخرصْ!سجد+دلهاالسورهثمرامفىنم،بهمافتكدم

عليه-فسجد،جبهتهالىتراباالمغيرةبنالوليدورمع،جميحامحهالقوم

قد:وقالوا،بهتبهلميصافرضوا-السجودعلىلقدرلاشيخا-كبيرابركات

هذه.آلهتناولكن،!درزقيخلقالذىوهو،ويميتيحيىا!هأنمرفنا

أتاهأمىفلصا:قالا.معكفنحننصيبالهاجحنتفاذا4عنم!لناقضفع

الطتينالكلتينبلخفلما،السورةعليه!حرضى،السلأإمعليهجبر)ئيل

:!أ!هرسولفقاله!بهاتينجئتكما:قالى،عنيهالشيطانْألقى

Iوان):اليهاللهفأوص،يمَللمماالهعلىوقلت،اقهعلىلرفتريت pU

لاتجدثم):قولهالى(غيرهعلينالتفترىاليكأوحيناالذىعنليفتنونك

أرشلناوما):نزلتختى4مهموماضومافمازاله،(نصيراعلينالك

.،عيمعليمَوا!):قولهالى-(فبىولارسولمنقبلكحما

مكةفأهلأنا!اجرينمنالحبشةبأرضكانمنفسمع:قالى

فوجدوا5اليناأحبهم:وقالوا،عشائرهمالىفرجعوا،-للهم!عنموا

(.)*،الشيطانألقىمااللهنسخ!ينارتكسواقدؤلعدم

لنايذكر)ك!(الحح)32رقمالسوسةمن53للآيةشرصهوفى-

روايتانمنها،الموضور3هذاصلالأخرئالرواياتمنغدداالطبرى

ليستتفصيلاتعلىلاصتوأئهمامهمتانروايتانومما،عليةأبوللمدعو

:+(الطبرىتفسيرفىوردمانصيلىوفيما،الشائحةالرواياتقى

ألقىقمنىاذاالانبصولارسولهمنقبلكمنأرسلناوما)

اقهيحكمثمالثسيطانيلقيماامْهفينسخأمنيتهفى-الشيطان

(.(5")حكيمعليمواقهأياته

بعدما.وما055صى،بيروت،العلميةال!هبدارطبعة.الطبوى)*(

.25؟-7،911؟!+(

ترجمةلا،الطيرىتدميرثيوردكمابا!شأدههوكماالفمىضلانرنا*()*

المؤلف.طمات!ن

991

http://www.al-maktabeh.com



هكةسة!كل

)لفرسولعلىالآيةضهأنزلتالجهمنالنىالسبب)ن:تي!

تاأنزلمحايتلو.مايضىفيلسانهعلىالقىكانالتيطانآن،خ!

ال!ة!رسورعلىددثمماشتد،عديهافةينزلهلمماالقرأنمنعديه

ذلك:قالمنذكر.الآياتجمنهذلكمنبهممااقهفسلا.،بهواغتم

اَبيعن،حطجثناةقالى،الحسئثناةقالى،القاسمحهثنا

رسولجلسةقالاقيسبنومححهالقرظىكببنمحمدعن،محتر

منيأتيهلأأنيومئذفتسنى،أملهلثيقريشأنهيةمننادفى!ال!ه

صاجكمضلماىمواذاوالنجم)ةعديهالهَفانزل،عنهفينفرواضىءالله

والعزىاللاتامرايتم):يلخاذاضى،!اقهرصولفقرأها(غوىوما

النرانغةتلك5:كلعتيقالثسيطانعليهألقى(الأخرىالثالتةرمناة

كلها.السورةفقرأمضىثم.بهافتكلم،،لترصشفاعتهنوان،الطى

المغيرةبنالوليدورفع،معهجميطالقوموسبد،السورةأخرفىفسب

هالسجودعلىيتمرلا-لبيراشيخاوممان،عليهفسجدجبهتهالىترابا

الذىوموويميتيحيياقهأنعرفناقد:وقالوابهتكلمبمافرضوا

نصيبا،لهاجحلتاذعندهلناتشفعضيألهتناولكئ،ويرزقيخلق

عليهفحرضالسلامعليهجبرائيلأتاهأصمىفلما:قالا!محكفنحن

جنتكما:قالعليهالئسيطانالقىاللتينالكلمتينبلغفلما؟السورة

تاع!وقلتاقهعلىافتريت":!اللهرسولفقاله!بهاتين

اليثا،أوحيناالذىعنليفتنونئه-لادواوان):اليهاقهفاوص"يقللمما

.(نصيراعلينالكتجدل!ثم):قولهالى...،كير.علينالتفترى

منقبللظمنأرسلناوما):عليهنزلتحشصموماضوطفمازال

يلقىمااقهفينمضامنيتهفىالشيطانألقىتشىاذاالانبىولارسول

خه-دانمنفسمع:قلا.(صكيمعليمواقهأياتهاقهيحكمثمالشيطانه

الىفرج!وا،-للهمأصلمواقدمكةأهلأنالحبشةبأرضالمهابرين

حيتارتكسواقداثمومفولجواااليناأبمم:وكالواعضائرمم

.النسيطانالقيمااتفسخ

يزيدعن،اسحاقابنعن،سلصةثنا:قال،حميدابنحدثنا

اقه!رصولراكلطلما:ثالهالقرطىكص!بنمحمدعنءالمدليزيادافي

003

http://www.al-maktabeh.com



العرفتتزايه

!اتعنهمنيهبعمطمباعهتهممنيرىماعليهوشتى،عنهقومهتولى

ن3و.قومهويينيينهيه!اربماا!منلأتيهأننفسهفىتمنى

أمرهم،منعليهكلظعابضلهيليئأن،عليهموصصهحبهمع،يسره

موىاذاوالنجم)ةا!فأنزلءوأ!بهوتعنىنفسهبذلكسىجق

أفرأيتر):الدَقولالىانتهىملما(غوىوماصاحبكمضلما

لسانه،مملالشيطانأدفي(الأخرلىالتالئهومناةوالشىاللات

الغراسيتىللك5:قومهبهيأتىأنويتمنىنفسهبهيحدثكانالم

وسرهم،فىحواذلكلشقرسحعتفلما.،ترتفىشفاعتهنوان،العلى

نبيهممصدقونوالمؤهنون،ْلهفأصاخوا،ألهتهمبهذكرماواعجبهم

فلما.زللولاوممولاخطأعلىيتهمونهولا،رجممعنبهجاءممفيما

المشمونفسجد،فيهاسب،السورةوختممنهاالسجدةالىانتهى

اطمجدفيمنوسجدءلأمر.واتباعابهجاءلماتصديقا،نبيهمبسجود

فىيبئفلم،ألهتهمذكرمنسسعوالماوغيرهمقريشمنالمت!ركينمن

شيخاكانفمانه،المغيرةبنالوليدالاصجدالاكافرولامؤمنالمسجد

تفرقثم.عليهافسجدالبط!اءمنحفنةبيدىفأخذ،يستطعفلم-لبيرا

ذكرمن!عمعواعاسرهموقدقريشوخرجت4المسجدمنالماحمه

يتلوميمازعموقد،الة-لربأصسنالهتظمحعدذكرقد:يقولون،آلهتهم

بأرضىمنالسجدةوبلحت!ترتفىشفاعتهنوأنالطىالفرانيقأنها

فنهضت.قريشأسسلمت:وقيل!افهرسولىأصحابمنالحبئسة

محمديا:فقال،!النبىجبرائيلواتى.أخرونوتخلف،رجارمنهم

لمماوقلت،اقهعنبهأتكلمماالناصعلىتلوتثعد!صنعتماذا

فأنؤله،كبيراضفااقهمنوخاف،ذلكعنداقهرصولىفحزنالئهمل

الأمرعديهويضىيعريه-دحبحابهو-لان-علبهوتطلىتباركاقه

-أكعاأحبولاتشىكماقشىفبىولارسرلىقمئهيكئلمأنهوجبر.

اقهقنسخ،!لسافهعلىأثفى-لماأمنيتهفىألقىقدوإثثسيطنالا

والرسل،الأفبياءكبضىفأنتأىءأياتهوأحكمالتسيطاقالقىما

أمىقشىاذاالانبىولاوصودمنثبلدمنأرصلناوما)؟أفهفأنزد

وأشه،الحزننبيهصا!فأذهب.الآية500(أمنحِتهفىالشيطان

لهتهم2ذ-لرمنلسانهعلالشيطانألقىاموفسخ،بخافكانالذىمن
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اللاتذكرنميناللهقول.ترتضى.ضفاعتهن--وانالحلىالزاثيقائها

السحو)تفىمنكمنركم)ةقولهالى"الاخرئلثهاكومنم!شالعزى

ىآ،،وررضىيشاءلمنالدَيأذنأنبمنالاشيئا"شفاعتهمتغنىلا

كانمانسخفااللهمنجاعهفلما.عندهألهتكم.شفاعةتنفعفكمف

منكانماعلىمعدفم:قريشقالت،فبيهلسانعلئالقي!الت!طاق.

الدذانالحرفأنةدكْو-لانةبقيرهوجاءذلكفغير،آدتهعندآلهتكمئنزلة

فازدادوا،متمرككلفمفىوقطقدرسولهلسانعلىالثايطانألقى

..عليهما.-لانواالىضزا

،داودس!عتةلg،المعت!رتنا:قال،الأعلىعبدابنحدتنا-

جلساؤكانماة!ا!هلرسولهترلشتابت:تال،ا!ماليةأبىعق

فانه،جالسناكبثمىءآلهتناذكرتفلوءفلانهبنىومولىفلانبنىع!

لهمأركبكانقومكأضرافجلساعكرأوافاذاالمربأضراف-،تيك

أفرأيتم):الآيةهنهفضزلت،-أمنيتهفىإلشيطانفألقى:قاله!فيين

عا!الشيطانفأجرى:قاله(الأخرىالثالثةومناةرالعؤىاللإت

.،ينسيلامثلهن+ترجىوشفاعتهن،الحلىالغرانيقتلك،:لسانه

والمثر-لونه.المسلمونمطوصجد،قرأماحين!النبىفسجد:ظل

أرسلناوما)ةاقهفأنزل،عليهذلككبرءبسانهعلىأجرىالذىعلمفلما

...،أمنيتهفىالشيطانألقىتسنىاذاالانبىولارسودمنقبلكمن

.(1حكيمعليمواكله):قولهإلى

بنحعادثنا:قال،الوليدأبوتما:قاله،المتنىابنحدتنا-

قريش:قالت:قالىالعاليةأبىعن،مندأىبنداودعن،سَلمة

ذكرتنلو+الناصوضظهوالمس!ينالفتراهيجالسكانمامحمدلا

الله!رصودفقرأ!الآفاقمنيأتونمهالناسىفانلجالنشادبخيرألهتنا

ومناةوالحؤىاللاتأفىايمَم):الآلأ!لهعلىافتهىفلما،النجمصورة

اليلى،الحرانقبماوهى5:لسانهعلىالشعطانألقي(الأخرىالثالثة

والمسلمون!اقهرصحودسبدمنهافررمفلبا.،ترتجى!ضفاعتهن

وصجدترابمن-لفاخذ2،ابصبنصحيدأصيحةأباالا،وألمثمركون

بلغحتىابخيألهتنا!ذكرانكبشةأبىلابنأنثه:ولال،طيه

02كأ
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البرضةنزايد

قدقريثمياانالمسلمينمن!ا!هرشبىلهإصحمابمزريإبحيشِة،لذ+لئ

فآنزل-،لسانهعدىالثسيطانألقىما!اللَهرسيلبكلىفا!شتد-،ءاسلممت

الأية.آخرالي...(نجىولارسولمنقبنكمنأرشلن!وما):)ددَ

شعبة،ثناةقاله،جصربنمحمدثناةقال،بشاراينصدثنا-

أفرأيتبم)ةالآيةهذهنزلتلما:قال،جبيربنسحيدعن،بث!رأبىعن

الغرانيقتلك5:فقال،!اللهرسولقرأها(والعؤىاللات

فقال.و!اقهرسولفسجد.هلترتجىشفاعتهنوات،العنى

هعههالمشركونفسجد!بخيراليومقبلآلهتكميذكرلمانه:ْالمث!ركون

ألقىَتمنىاذاالانبىو!رصولْمنقبلكمنأرعملناوما):اقهفأنزله

.،عفيميوم.عذاب)تقولهالى...(أمنيتهفىألشيطان

شعبة.ثنا:قال،الصمدعبدثنى:قال،انلئنئابنحدثنا-

اللاتأفرأيمم)ْ:نزلتلما:قالجبيربنسعي!عن،بئرأبوثنا:!له

.نوهذ!لرثم"(والضى

عمى،تنى:قال،أبىثنى:قال4سحدبنمحمدحدتنى-

نجلثمنارسلناوما):قوله،عباصابنعنءأبيهعن،أبى-نى-:قال

قولهةافى(أمنيتهفىالشيطانالقىتمنىاذاالانبىولارسولهمن

-يتاذ،ضلىهوبينعا!اللهنبىأنودلك،(!يمعليمواله)

)نا:فقا!واالمشركوننجسم!،يتلومأفجحل،الوبالهةقصةعليه

:يقولوهويتلوهاهوفبينما،منهمدنواابخيرألهتنايذكرنسححه

:الشيطانألقى(الأخرىالثالثةومناةوالصزىاللاتأفرأيتم)

يتلوها،فجعل.،ترتجىالشفاعةمنها،العلىالغرانيقتلكان+

منأرسلناوما)لهقادثم،فنسخهاالسلامعليهجبىائيلفنزد

الى...(أمنيتهفىالتسيطانالقىتمنياذاالافبىولارسصولهمنقبل!

.(حكيمعليموا!):قوله

عبيد،أخبرنا:يقولهحاذأباسمعت:قال،الحسيئعن!دثت-

رصول-تقبللثمنارص!لناوما):قولهفىيقودألضحادسمت:كال
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مكة!كلمحعهـ

أيةنيعليهاقهأنزل،بمكةوهو!اقهنبىأن.الآية500(نبي!لا

مكةاهلفسع-.-ترديدماوبكثروالعزىاللاتلتلوفجحل،العرب

ثلقى.،يستمحونودنوا،فيلكففرحوا،ألهتهميذ-لراطهنبى

الشفاعة.منها،الحلىالغرانيقتلك،:!النبىتلاوةفىالشيطان

منأرسلناوما):عليهافهفأنزل،كذلكل!النبىفقرأما.،ترتجى

.(!كيمعليمواقه):الى...(رسولمنقبلك

يونس،أخبرنىةقال،ومبابنأخبرناةقال،يونسحدثنى-

رسولمنقبلكعنارسلناوما):قولهعنسئلأفه،شهابابنعن

الرحمنعبدبنبكرأبوننى:شهابابنظل،الأية...(نبىولا

اذاوالنجم):عليهمقرأبمكة-!.وهواقهرسولان:الحارثابن

الثالثةومناةوالشىاللاتأفرأيتم):بلغفلىط،(موى

.!اللهرسولوسها.هترتجىشفاعتهنانء:تال(اياخرلى

يذلك4وفرحواءعليهفسلحوا،مرضقلوبهمفىالذينالمثركونفلقيه

منأرسلناوما):اقهفأنزل.،الشيطانمنذلك)نما":لهمفقالط

يلقىمااقهفينسخ):بلغحتى...(نبىولارسولمنقبلك

.(الشيطان

على،عن،صاويةثنى:قال،ا!عبدثناةقال.علىحدثنى-

القىمااتفيبط!،الثصيطانيلقىعاافهفينسني):عباصاينعن

.الضيطان

عبيد،أخبرنا:يقولىمطذاباسعت:كال،الحسينعن-ثت-

،النسيطانيلفىمااقهفينسخ):قولهفىيفولالضحلاسمت:!لا

وأحكع،!النبىلسيقعلىالشيطانأصاطاتبأمرجبريلنسخ

أياته.اء

مئمحعابهأياتا!يخلصيثم:مول،أياتهاتيعكمثم):وثوله

جتبما،علبموأة01لببهدمانعلىالك!يطانيصالفىالبطل
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المعلرضةنزايد

اياممتدبير.فى(حكيم).شئمنهعليهيضىلا،صىمنخلقهض-

ظلىتقولهتأويلفىالقول.وأحبشاءفيمالهمسصرفه

مرضقلوبهمفىللذلنفتنةالشيطانيلقىماليجلا

.()53(بحيدشقالىلفىالظالمينوانقلوجمموالقاسية

اللهيحكمنم،الشيطانيلقىمااللهفينسخ:ذكرهتعالىيقولى

-لقول.الباطلمنفبيهآمنيةفىالشيطانيلقىمايجعلكى،ته،ب

فتنة().،لترتجىشفاعتهنوان،ال!الغرانيقتلك":!النبى0

الشكوذلك،النفاقمنمرضقلوبهمفىالذينبهيختبراختبارا:قول

به.يخبرهمماوحقيقة!اطهرسولصدقفى

ذلك:قالمنذ-لر.الطويلأهلقالذلكفىقلناالةىوبنحو

عن،محمرعن،ثورابنثنا:قال،الأعلىعبد)بنحدثنا-

فألقي،المئ!ر-لينآلهةامَهيحيبلأأنيتنىكان!النبىأن:قتادة

لنرتجىشظعتهاآنقدعيالتىالآيةان،:فقالى،آمنمتهفىالش!طان

آفرأيتم)ةآياتهاللهواعمءذلكاقهفنسخ.،ا!هللحرانيق.وانها

ألقىالم:قتدةقال(سلطانمن):بلغحمى(والمزىاللات

ففرحوا(بخيرألهتهماقهذكرقد:المشركون!ل!،ألقىمالملشيطان

قلوبهمفىللذينفتنةالشيطانيلقىماليجعلا:قولهفذكر،يذلك

؟،مرض

سر،ناأخبر:قال.الرزاقعبدنااخبر:قمالى+الحسنحدئنا-

.بنصههقتاءةهن

عن،جاجثنى:مه.الحسئثنا:قال،القاسمسهثنا-

قلوبهمفىللذينفتنةالشيطانيحمىماليجحلا:كولهفي+بربحأبن

تليف.فلا4؟لتهالايمانعنقلوبهمتستوللذين:يتولى،مرض

قي.نfألمثروهم،قرعوى!لا
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م!مه!قىمكة

قال-ذلك:منذكر..التأويلىأهلقالبئلكفيقلناالذىوبنحو

كه،جاجتنى:قال،الحسينثنأ:قال،القاس!محدثنا،-

المث!ركون.ء./ةقال(قلوبهموالقاسية):جريجابن

وان:ذكرهتطلىيقول(بعيدشقاقلفىالظافيوان):وقو؟

القرله.الحقمنبعيد،أمرهفىاللْهلفى،خلاتمحمدياقومكضصر-دى

تصالى:قولهقأويلفى

يهفيؤمنواربكمنالحقأنهالعلمأوتو)الذينوليحلم)

ح!راروالىأمنواالذينلهاداللهوانقلوبهملهفتخيت

.(أ)54مستقيم

منالهأنزلهالذىأنباقهالعلمأمليطمو-لى:ذكر.ت!الىيقول

عندمنالحقأنه،فيهالشيطانالةىماونسخلرسولهأحكمهاالتىأياته

قلوبهم(لهفتخبت).بهفيصدقوا:يقول،بهفيؤمنوا)محم!يادبك

فيه،بماوالاقراربهبالتحمديقوتذعن،قلوبهمنللقر2فتخ!كمع:يقول

الذلنلمرشدال!هوان(مسضقيمصرا!الىأمنواالذلنلهاداللهوان)

ألقىمابنسخ،الواضحوالحقالقاصدالحقالىورصولهباقهمنوا2

الباطلوالقاؤهالشيطانكيدصرهمفلا،رصولهامنيةفىالشيطان

ء.،...نبيهملسانعلى

منعددا(السابقةالنصوصمنواضحهو!لطأَالطبرىاوردلثد

علية(1)المدعوالىمنسوبهوماأنالا،ا،وضور3هذاءتياتالروا

الاولهإلروالهمىروابتهوبو،+كمرلفاصيللحوى)هِ((الحثهابضم)

بنضمحيدأحيحةأباأنأيض!عليةأبىروايةوتشب5(يشكلها.الأول)

عنكبشةأبوتحثوأخيرا)الشيطانيةالاَياتصماعهعقب-قالالعاص

.(للعين)كعطيةابقالطبوىفي،ء(
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العرضهثزايه

مادامت،فعلاذلكقالمداحيحةأبويكونوقد)ه((خيرهوبماألهتنا

الئممضىهذاعنصدرتقدخشونةأكترربحا-مماتلةملاحظةهناك

.)4((!)مححدعنحد!ثهعندتسه

الخارجيةالعقائقييقالفصلوحاولناالمختلفةالرواياتقارناواذا

اوردمااكىالدوافيأروالبواعث،ناحيةمنمعاالمتفقة(النصظواهر)

فاننا،اخرىناحيةمنوشرحهاالحقائقهنهلضفسيرالمخشلفوتالمؤرخون

نأمرةذاتحدثأنه،أولاصا-مؤكدتينحقيقتينالأقلعلىسنجد

القرأنمنجزهاباعتبارماعدناالشيطانيةالآياتمذه(!)محدقرأ

متأخرونهمسلمونيخترعهالمالقصةهذهأنونظن.)+،((الكرينم)

الاسلامي.التمار-فىأقحموعاقدالمسلينغيرأنهنظنولازمنا

الكتبدار)أيديفابينالقىالطبرىطبعةضالمعنىبهذانصانجدلم)ء(ْ

(ْبيروت-لعلميةا

،1،2،145!،يضاوانظر،96ص.4-،الكبرىالطبقات،سعداين4()

33.

باياتتعرفما9رالشبلانيةالاياتقصة1دةالقارنةالبحوث\طهرت،برء،

فيميكلحصينمحمدالواياتهذهفند!امنافضلوهن،مدضوعةقصة/لغرانيق

القصة:مذهعئكتابههنالكاملالنعىهفاونورد!محمدصياةالشهببىكقابه

يئعمراتناءهاأسلملأشهرثلاثةالحبشةالىهاجرواالنمينالمسلمونلأفام"

ايذائهاعنقريشىرجوعمناسلامه6نرعلىح!ثماالمهاجرونهؤلاءوعلم.الخطاب

مكة.اليأخرىروايةفىكلهموعادوا+!وايةضمنهمكئيرفعاد،أتبعهومنصحمدا

هماأ!دعداوتهمثىالامعاثوألىالمسثمئالذاءالىعادحهقريشابلثوما.رأوافلما

مستغايادخلمنمكةودخل،عادمن-الحبشةالىفعاد.قبلصنالمهاجرونمؤلاءعرف

6ماهراالمصلميئ!نأخرعددامعهماصتصحبواعالواالنيئان:ويقال.بجوار،و

بالدمنهءللسلممنالأمراصم!بابحد!والىاليجو8يعدماللىيالحبحصة

منا!8بهامقامهمهنلأضهرثحتبعدالعوذةاليالصبضةمصلصحلزداع؟ى

الرصل-تاريحضوالطبرىلملكبرىطبقاتهفىسعدابن9ورذ.الذىالغرانيقحديث

03لأ
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صحمه!قىمكه

جماعةبأخدوالذى،الصيرةوكتابالمحملمينالملسرينمنكفيروناررد.كما،!المئو&!

قريشىتجنبر،ىلماهممدالأن:الغرانيقوحديث.طويلايؤيدوتووقفوا"لمصتشرقيئ

وشا!ومهوقارب،منىينفرهمشءعلىينزللاليته:فقالاتمنى1صحايهو،ذاه!اياه

عليمملمقرأالكعبةحولالأنديةتللسمننادفىيومافجلس!فهودنواْمنهم

(الأخرىالثالثةومناة.والعزىاللاتأفرأيتم):تعالىقولهبلغحتىالنهمسورة

السورةوقرأمضىثم.لترتجىشفاعتهنوان.العلاالفرانيىتلكةنلكبعدشرأ

وأعلنت.؟حدمنه!يتخلفل!جميعاالقومسجدمنال!.أخرهالهىوسحدكلها

ويرزق+ديخلقويميتيمعصاكلهلأنعرفناقد:وقالدا!النبىتلاغمارضإما.قرش

وبنل!.معدفنحننصيبالهاجعلتأناذأها.عند.لناتثمكلمذهالهتنا+!لكن

فقال؟الحبشة،رضبلغحتىالناصفىنلك،مروفشا.!بينه!بينهالضلافوعهفىال

بساعةمكةدونكانوا!لما.راحعينوخرجدا،الينا"حبعشائرنا:بهاالمصلمون

نم،الملافتابعهبخيرالهتهمنكر:فقالوا،لهسالوهمكنانةمنركبالقوانهارهن

لهلم+يصنعونماالمصلمونوأتمر.بالشرلهفعادواالهتهملشتمفمادعنهاارتد

مكة.فدضلواصبرا1ملهملقاءعن.يطيقوا

9فبتتالتىالرواياتهحتلففى.بالخيرقريثىالمهةنكرعنمحمدارتددانما

،،!ع!لهنضنضببا8لهنناجعلتاذأما,:صربشقولعلبهكبرلأت.الغبر.مدا

فقال+النج!"رةعليهالنبىفعرضجبريل6نا.،مساذاصتى،بيتهفىبلصسلأنه

ئمفاعتهن!ان.العلاالغرانيقتلك"الىهشيرا13الكلماينبهاتين6!صعي!:!بريل

كالوا+.وان:اليهارو،وصثمايكلل!عااورعلىلخه:مصدقال.+لتهى

نبتفا&1نولولا.خليلالاتضنودواذاغيرهعلينالتترىالي!أو!يناهلذىليتنون!.عن

!لتجدلاثمالمماتوضعفالحياةخ!عفلأن!نا!ادا،كل!!ثعيئاالعيتركهكلمت.لقد

هلمناو6,قرثىوعادت،مصبهميالثر!ريثىالهة!طكرعاد!ثثله.+نصيراطينا

4"صما*ءاولاو.

واحدغيواليهو،صار،الصيرة!-من!ا!غيول!اه،النراني!!ه!هذا

التها!هطاهرحديثومو.طويلاالمصتضسقينمنكئيرونعند.ورقف+الملصرسصن

نى.تعليغالحصمةمننبىلكلماستقضى!ميثبعدومو.ال!عحي!ىهن!كل.!قضه

المحملميق-المضرس!يعضالصير8كتليبعضبياخذ1نعصفحن.ربس!الات
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المعدضةتزايد

دأذلكباعلنقد!!)صتاانالمؤكدمنأنه5وثانيهحا

طتقدأضىأماتوأنالكريمالقرآنمنلمستالشيطانيةالآيات!ذه

الفترةشصدلاالأملىوالروالات.تمامامختلفامضوناتحملبحما

انه.!اوانطار.السُيطانمةالآلاتبهنه(!)مححدنطتىييقالزمنمة

.ثمهوراحتىأوأساييعاستغرىقدذلكأنالمحتملمن

ناالمعشلمنالحقالَقمنمجموعةاوثالنهحقمقهآلضاوهنادً

وم!عربه،!)لمح!هبا!سصبهالهبيواعنى،نبالنسبها-ليعهتكون

تلوقانلابدألشي!يخهالا؟تلهذهالأساسيهالاشارةفانمكةأهلمن

ميالمحبودةالربهوال!زى،الطانففىالمحبودةالربةوهىاللاتالي

وانتىوالمدينةمكهبيننصبهاتقعالتىمناةوالربة،مكةمنبالقربنخلة

المدينة.عربالأساصفىيحب!اكان

أخرىأ!راتلكن،للحزىالأساسيينالحبدةهمالقرشيونوكان

وهذه4الرواياتتقولفيعاعبادتهافىشاركت-لهنوتىطابعذوات

ونسع.موازقوبحضوثقيفوخزاعةو-لنانه،سليمبنىمئالأصرات

مناةيمثلخثسبىصنممنهمالواحدلدىكانأنهالمدينةأشرافعن

ولكن.الزنادقهوضعمنانه:مال9نفىعنهسئلحيناصحاقابر،ممرددلممولنلك!

،،..ليمتنومتكالواوان+ة81ياتالى!اشندواتحمويغهحاولواب"ختداالن!ينبعض

الئ!يطا!1لقىتمنىاذاالانبىولارصمولمنقبل!من2رصلناوما):تعالىقولهءالى

ليحعل.حكيمعليمهـاكلهأياتاتيحكمثمالشيطانيلقىماالدفينسخأصنيتههى

شقاقلدىالطالمينوانقلوبهموالقاصيةمرضطوبهمفىللنين!نةالثميطانيلقى!ا

بمعنىأخرونويعرها.قرأبمعنى81يةلمى،تمنى"كلمةبعضه!ويعر.(يعيد

هنهبلغالنبى؟ن،لى.المسقشرقونويتابعهم،وأولع!هقلاءوينمب.المعرؤفةالأمنية

يلفمهمالصحراءنىبعضاريلقونبعضهميقتلونكانوأاذ؟أصحابالمشركينى89

*كنالىاضطرحتىببلالفحلواكابالحجارةاوقرو!وفد،المحرقةالنصلنلى

كان!لما.عنهواعراخ!ه!اياهقومهجفاءمنهبلغكما.الحبع!كةالىالهحرة!ىلمهم

و،خمالىالنبم5ر8وتلااليهمتقرب"الأصنامعبادةمنونجاتماصلامبمعلى!!ريصا

مادامتلاتباعهالميللهوأ!دا"!عهسجدواصجدهلط،الغراتيقصكايلأهيها

..اررمعفببا،لضول

903-هحملى
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مكةمعمد!كل

يدركونلاالفترةهدهعربان-عامبشكل-لكن)5،بيتهفىض!

تتبمالتىالطقوسبضعنمنضلبشكلالهأىعباتبالكادالا

بذلكومم-.!!حمخه،الأصنا!نصب)الأنصاببضعندسارصتها

للنراةالكماثوليكىالمسيعىقوقيرعنَ-المثارصبيلعثى-يختلفون

؟نهيمكز،ح!لن!مريميالكسلام)فعبارة،حمالمباركة

السائمتتللنطرةوفقا-أخرىفاحيةمئ-ومناة.مكاناىفىتذكر

.0103،11هشاماين)5(

وكشالسيوةكتببعضفيورلتالتى+الروايةهذ.اليموسوليمصيرهـمض!ف!

ماجرداالنين.المسلمينأنذلاله.الرانيىحديثبصحة!Iiم!اهاحعة،التدب

؟ثناءها،لنجاش\حارهم0؟ضهرثلاثهغيوالعطاهجرته!علىمضتمح!4المبضمةالي

اليدلهعه!لماهـقريشمححدبيئالصلحخبرالعيمترامىقديكنفلم.جوارهم!أح!من

وقريث!محمدبينْصلحيكونو1نى.وعضانرم!باهلعيمالاتصالعليحرصاالعود

أصحابكانوقد،قوةو"خمعفنفرا6مل!كةنىكانوقد،اليهسديصعلماذا

ايامماتعنييهمومنتريشأذىمن"نشمهميمنعوا9نمنأعبز

حح!وهى،الغرانيقحديثبحم!ةيقولوتمنيصدتهاالتىالححمهىمذه

النيئفالمسلمونا؟مويرالمستئرقحجةبدفعونبط.التمصيصأمامتقوملاواهية

الضطا+بنعمرأن2ولهما:سببانصكةالىالعودةالىدفعهمافماالمبشة!نعالوا

قبلمنيحاوبهكانالتىبالصميةا!دينفقعمرلخلوقد.بقليلهجرتمبعداصلم

كلويقاتلهمالملادذوسعلىيعلنهتهببل،يحشترولماسلامهيحف4.بها

بعيدضالصلاة1يقيمونمكةشابالىوتسملله!المصملميناصتخفاءعنيرضولم.صبيله

صعه.المسلمونوصلىالكعبةعندصلىحتىقريشنضالعلىطببل،قريشعن

!ربايثير6نيوشبهالأذىمنوأصحابمحمدأبتنالمااْنقريش9يقنتهنال!

قريطىقبائلصختلفصنلأسلمفقد.دانرتهاتدورمنعلىلاومداهاأ!ديعرفلاأهلية

اذلامفرفلا.ليتغيرعلىكانتوانفبيلقهمنهمهـاحد1ىلقتلتفوررجال!ييوتاتها

تتنقأنوالى.لملضطرهذاعلميايترتبلاهـسيلةالىمحيدمحا!ياكلالالتجاءمن

اتصلصاهووهذا.باذىمنهمأحداتنلفلمالمصلمينهادنتالوسيلةهذ.علىقريثى

عكة.الىالعودةفىالتفكيرالىودعاهم،الحبثمةالىبالمهاجرشه

أننلهةعزصهمتبتالذىالثانىالصببيكن4لوالحودمذا!ىترددواوربما

علىعطلهمنأبدىماوكاندينهكان"النعاشعلىئورةيومئذبهاثمبتالحبصكة

الأمانى؟صحمنالم!صلمونأبدىهـلفد.اليهصبهتقممن!ط2ثعامبضالمحملميئ

الثورJjarهدهفىليضصاركنايكونوالملكتم؟ضمومهعليالنياشىAا!نر؟ن

ةليمترامحهوتاما.ميثهزمنعيربالبث!ةمهصمطيمضى!يهولم،لباني

لححب،ا!لاىمنيصببهمكانهمصاالمصلمين9نبصع،وفريقمصديضالهشةاثباء

بعن!م.،وكله!ضلو.هاومذا.بامليهميل!قواو2نهكل!رم!ورأءالمتنةيدعراانلم

9صحاببماتفىبمصدتصنب!اافتموتت!ى،فحتيم!!لعونهكلدوهماكهمطي
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.-تزايهـابرفة

تامة؟مقاطعةهاشمبنىمقاطعةعلىفيهقعاقدواكقاباوكتبواعشانرهمواتفقت!

ال!رسعاس!الكتابدبهذامنهمم!تاعواولامميعوهمولايخكحوهمولااليه!ينكحوأفلا

اللحاقاستطاعمنمعمدف!مب،ال!بشةكاعالواالذيئوجع،الرمقيئيينيلعوان

.الهبرةمنتمنعم9ناولتحاتقري!قمنعنتاالمرةهذهوجدوأوقد.بهم

2االىالمصلميئدعاالذىافىاهو"مورسالمصتضرقاليهيحميوالذىالصلحليمى .&A

فىوحماستهعمراسلاماثرعلىحشتالتىالطنةهذ.دعاهاانما:الحبشةبعدمن

ناهض.كيرتاييدالصلحبحجةاذاالغرانيئحديث!تاييد.اقههمينتاييد

ليفتنوم!(كآدواوانأ:بالامماتوالمشرينالسير8كتابمنالمحتجيناحتجاجأما

-(..*أمنيتهفىالشيطانرلقىتضاذاالانبىولارسولحنقبل!منآرسلتاما)لى

قولهالأ!لى81سا-منندكر2نوصكفىمويرالميرحجةمنتها!تاأشداصتجاجفهو

اللشيطاقكانأنهلنرىْ(قليلاشيئاالع!تركنكتلقدثبتنا&،نطولا):تعالى

ولو،يلعل!لماثهنبتهفقدقليلاشينالملمطميركنكادلضحترءالرصولاأمنيةفىالقىف

احتجاط!الأياتبهذ.فالاحتجاجواذا.المماتوضعفالحمِاةضعفا*لاذاقهنعلأنه

هتنتهقديضا!1ن،باللعلترمشالىلىكنمصدابانتجرىالغرانيىفقصة.مقلوب

نكرتفاذا.يفعلهلمنبتهات"نتفيدهناوالأهِات.يقللمماافهعلىفقالباللعل

الغرانيق،محمالةفيرهوضعاالآياتهذهجعلتالنزولهو؟صبابالتضصيركتبأنكنلك

وتتناش،رسمالتهمتبليغفىالرسلعصمةمعتتنافىمسالةضبهاالاحقجاج؟نر1يت

سقيم.احتجاجبل.متهافتاحتجاج،كلهمحمدتار-مع

l.1الغرانيقبحديثلهاصلةفلا(...رسولمنقبلكمنأرصلناوما):الآيات

قلويهـملهىللنين!تنهويجعلهالشيطانيلقىماينصغاكله،نن!كرهامننضلا"البتة

حكيم.عليمواثهأياتاللهويحكم،قلىبهموالطاسيةمرض

و1ول.صحتهاعدميثبتالذىالعلصالتمحيصالقصةتمحيصالىهذارندع

لأنهاعلى،القولصبقكما،رويتفقد:فيهاالرواياتتعددنلكعلىيدلما

العلاالغرانقة+:بعضمورواها.+لترتيلمح!لاعتهنوانالعلاالغرانيقتله"

اوالغرانثةنكردون.ترتيشلاعتهنان،أخرونوررى.،ترتجىشفاعقهمان

خامسة:روايةوفى،الحلاالحرانيق!ىوانهاء:رابحةروايةوص.الحرانيق

بعضفىورهتوقد.+ترتجىالتىسشفاعتهنوان.العلاالغراضيقلهنرانهن"

ي!لالرواياتهىالتعددوهذا.الحمسالرأياتمذهغيرأخرىروالِاتلملحديثحمب

الفرفىوان،اسحاقابنقالكما،الزنادقة!ضعمنوأنه،موضوعالحديثانعلى

ربه.رصالاتصحمدتبليغصدقفىالقضكي!منه

الغرانيئ.لمصالةاحتمالهوعدمالنجمسدؤسمياقنلك؟وكطعأقوىاخرهـدليل

.والعذىلملعت؟فر9يت!.الكبرىربأياتمنر؟ىلقدا:تحالىبقومهيجرىلالحمياق

الاهىال!.ضيزىقسةاذاتل!.الانثىولهالنكوالكم.الأ%-ىالثالثةومناة

تهوسوماالطنالايتبعونانمملطانمنبهااكه10نظما،إباؤكم؟نتمسميتموهاأصاء

فىوشكهالع!1نكلصرىالصياىوهلىا(الهه!ديه!مقجاءهمرلضاحمنى

ة-اني!تمل!مِد.صدطانمنبهاا!؟نرلاما!أباقم!ه!المثركوتسامد؟صاء
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مكةسد!كل

وعفى،)6(،لهاالمعثلالتثالأمام)نصبهاعندالاعباد!ايمكنلاالعرب

التيقالالتى)أنفالهاالمشارالشيطانيةالآياتضهفمضونهذا

أوثانبعبادةالمتطقةالطقوسأن(!محمدروعفىالقاهاالشيطان

فان،هذامنوأكثر.مقبولةمسالةمكةمنبالقربالثلاثالربات

كبيرفرقهناك:اتمربم)كاسط?د!مماةالناسخةالآياتتهسئسون

المؤلف،استخم!هاالتىاملعةوصabrogateالمنسوخةالآيةبق

الأضر4فهذه،الشمطاندسهاالتىأوالمكذويةأوالمدسوسةوالالة4

نزلتالمنسوخةالآيةبينما،وجلعزاقهينزلهاولماساسالهاوجودلا

حدتالتى(منهاضرهومانزلهثممصينةزمنيةمرحدةلتناسببالفعل

لبادةادانةتتضمنلم،الغرانيقأيات)الثصيطانيةالآيات.محل

الاسلامى،التاريخمراحلمنمرحلةأيةشيحدثلم:المترجم)الكعبة

توقيرموضعكانتوانط،محبوداامحبة-لانتأنالاصلامىكير.وربما

أخرلىآياتهناكتكنلماذا(للناصوضعبيتأولباعتبارما.واحترام

كناوان؟امريمالقرأنمنذلكبحذفهاتم(الكبةعبادة)ذلكتدين

الشيطانيةالآياتحذففان-ذلك!وثعلىأدلةنملثلاالضيقةفى

jحسابعلىاكحبةشأنرفعالىيؤىالنجمسوبىةمن(النرانيقأيات

.55،مشامابن،9؟-3؟+الأصنام"الكلبىابن)ح

045-24,Reste,حلا!!يعكلا!

الغرانيئتل!.الأخرىالثالثةومنا-.والعزىاللاتأ!ر،يتم+:يلاشبماالحمياقيمرى!

هىان.فيزىت!ممةاذاتله،الاتثىولهالنكر؟لك!.ترتجىشطعتهنات.العلا

تالسياقمذافران+سلطانمنبهااتانردماوأباوْكمافتمسيت!ومااصاه.*

ونممهاالأخرىالفالثبما6ومفاوالعزىاللاتمدحومن"والتناقضوالاخ!طراباللساد

شبهةمعهتبقىولا!انحمانبهيقولولاعقلبهيصلملاام.مقماقبةأيات1ربعطى

شوغريبكليسيغونشوصدقة،ياقملظارنادقةوضحهمفترىالمرانيتى-ثانفى

المنطني.العكليصئلاماعلوله!غقبل

قصمةيلندكتبحينعبدهمحمدالشمئالأصتاذلهالمغلورصاثهاأخرىوصجة

خطبه!،فىولانطمهمفىيودلمالغوانيقبانهالالهتهمالعربوصف؟تله."هضرانيق

الغرنوقىوردوانما،طحمنته!علىجاهـماكانالوصلىنل!،ن،-صيمكل.ولم

ءصولا.الحميلالأبيضوالسماب+أبيض،وأص!وورمائىلظثراصم3نهعلىكلالغرتيق

.العوبعندوصفهااوالالهةمعنييعف!!،ن!له

صاةمنمدهالفواني!قصمةاصتمالةعلىللدحةنصموثها،كاطمةحبةبب

سى-!تئ،قرالكبعليهيبوب4وصبابوصباهطنرلتمنذ!هو؟نصعص!
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المعيرضةنزايد

ضطثارتفاعمعانهالسياىَعذافىنتذ-لرأنولابد.الأخرىالاوثان

الأونانهمنهكلنممبتم(!محمدتوةازدياد:النص)الاسلام

مؤكمة،تاريخية-لضيقةذاتهحدفىمذا:المترجم).ا!وق!ي!ها

.(لآخرماأريامنالشيطانيةالأياتحكايةينسف

للخ...8!نا9،6؟الطبرى.!ت،179العؤى،بمدهاوما983،مئامابئ)7(

عنهب!صلما6مواصدتركان.عصرهمنوللعمثرينالخامصةييلغولماالأمين-

خيلاأنأخبرقكملو،رأيضكم+ةبعثهبعديوماقريشسالدمدحمى.جميعاالناس

جرمناولمتمغيرمنشاأنت:نع!5:بوابمفكان؟شسيبرننىكنقمالجبلهدايصلح

الىأطفار.نعومةمنذبالناصصلاتهفىبالصدقعرفالذىفالمرجل.،قطكنباعديد

"-قهواورالناس"يخش،يقللمصاربعلىيقولأتانصانيصدقكيدكهولته

للمتلزهـال!ويةالنلْوسهحهدر!مواالنيناستحالتيدر&،مصتحيلامرهذااميخطما.ا!

محصةبقولترىوكميف-اعتبارلأىفيهتداجىرلاالصقكلالصلابةتعرفالتى

يموتأوالأمرهذايتر&أنعلىشمالهفىوالقمريمينهفىالشسىكرم!ثىوضعتلو

الذىالديئ؟ساحمابهلينقضويقوله.اليهيوحلمماا!علىيقولثم،فعلمادونه

.هللحالمينوبشر!مدىبهاكلهبعنه

؟توبعد!بعثهمننموها1وسنواتعمثربعد6الهته!ليمدحقريمئىاليارجعرمتى

اصتمل،ماالتضحيةوصنوتالأتىالوانمنالرسالةص!بيللىو،صحابهىاحتمل

بمكههكوةيصبحونالمسونبلا1ن!بعد،وعمربحمزةالاسلاماقهأعر"نوبعد

ال!ولان.العالمنواصمختلفوالىالمبشةهـالىكلهاالعرباليخهرمم!يمتد

الهتضاحها.بسهدلةاخترعوهاالنيئشعرولفد.ممجوجةوكنوبةخرافةحليثبنل!

فينصيبالالهتهمبهلاذقرشكلاميصصعكادهامحمداان:ب!ولهمصترهاولرالوا

!يه.جبريلوجاءهببيتهأسماأدلتانبااثهالىرجعحتىعليهذل!كبرحتىاشفاعةا

سمعمنذمصدعلىكبركانقدالأمردا!فما.يفض!!ا؟ن6حرىالسترهذالكن

الوهـىيجرىأن،!را.كانوهاالمماعقهالوصيراجع9تاحواهكان!ما،قريشىمعالة

قامت،والاختواعحالوفالاالغرانيئلمصمةأصللل!واذاالصانهعلىالصواب

.الأولالصدرانقضاءبعد،للاصعمبالكيدأنلممم1خذواالنيئطانفةبهعا

الاسلاا.مسانل،مكلللافتراءعرضواأنهما!ناهدلاءبر*كلما1عجبو

الأولى،اللحطةمنذللناسىلتيليغيامحمدبشهالتىالمصالةفىاالتوحيدهى:جميعا

؟لنهقريثقعلبعرضتماعنهاL41ولا،هوادةاللحطةتلد!تذهم!ايبللموالتى

يكن!لمحينعليهللهو!ضوا.علمط!مل!يمعلوهاوالمالىمنيعماءهايعطوه

دعو6عنيرجعليجعلهلأصسابهقريى1نىكلانوما.يحميرعلدالا!كة،هلمناتيعه

!يها-مصدصلابلأكان!النيالصد8لطها!فهلهاخنطر،للنلىببلغهاأنهربه1مر.

علىنصالوثتتوي!ل،!عقولةغيرجوأةعلىي!ل،الصلابهمنعنهعرف!افاية

؟حد.بيفع9نهيجوزلأبماخدعواندنحممينمالىمالوأ!شا؟ن
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مكةمحمد!قي

،..والتفصيمَالمحوافع،،الغرانيقيأتة)"ثي!طانيةالآيات،"اج

عنالحديثةالاورليه!بالفكرةيحترفونلاالمبسلعينالباحثينلإن

ح!م!وسعلى(.-لاني!)مح!ااعتبرواقدفافهم،التعرجىالتطور

عق!مق:النص)التوحمدعقيدةأبحادبكلللمكوةايأصلىالبدايةمنة

doxالآنمحووفةهىكماالسلفىالاسلام dogme)لنها!طلا8ه+

$I)ابرابههعبمسببيفسرواأنلهمبالنسبةا.لصبمنكانفقه

يبنىافىلفةالمترجم0)النرايخقلآياتألوثنيللنضمون(!محمد

جمعضكانوالىَ)،صخيحةالغرانيق!صةأقأصماصعبىاستنتاجاته

التوحِيدأنوالحقيقة،الحاشيةاظر-ذلكغير+هـىالمحدثينالباضين

بنتوحيدعنيختلفلابد!يتهفىكان(!)محمدبهيؤمنلأكانالذى

أنهبمحتى؟مانوعلىغامضاتوحيداكانأنهأىعصرهفىتنورا"ألثرمم

الاحساصعنالخالصالتوحيدفصلمبكرةمرحلةفىممكضايكنلنمْ

المسلحونطوك.:المترجم)مقدسأوالهىطابعذاتأخرى-لائناتبوجود

نزأماأولاتراعيبمجرد؟بالمرةصحيحغيرمذاأنالمسل!اياغيرونجعض

اقرأ)ةوفادخالقواحدالهالىبوضوحيضيرالذىامريمالترأنمن

وربكاقرأ)2،علقهنالانسانظق)1،خلقالذىربكلجمم

3روالسورة()91(واقتربواسجهتط!لاكلا...)!اكرم

.(الحلق)69

وان"رباتأو-ل!وصدات؟مناةوالبزىاللاتالىمحمدنظرفربحا

إلنحوعلىوظلىسبحانهاقهمنأصيةأقلأنهاالا،ق!سميةلهاكافت

عودةوبينبينها9لبنةصلةولا"الا!قعلىالغرانيقلمصمةاذاأصللا-

يمثلالاسلامونصرعمرأسلم،نبعد،مَد!مناكماعالواانما،الميشةمنالمصلميئ

وعاسوا.المصلمينلمهاشةقدسئىاخمطرتصتى!يهاتبلمنيحاربهكانالشالصية

ازدالتهمعودته!قريشعلمت!لما.مغبتهاخافواثورةالحبشةمعدكلث!بتخين

للعنىالعمصينبؤضنعاتتهتوكل.تصنعما!تفو!.بينمسد،مريعطمأرةه!اوفم

8حصعواكحا5يح!لطوه!ولاييايحوه!فىلاهاكعبنىينصوا؟!وايمايهاكسرا

.لضتطفوااثمحمدا.يصواأنبينهمهيما
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المعوضةنؤابد

القرآنتحلثبمْوقدالملائكلةبوجودوالمسيخيوقاليهودفيهيضقدآكى

تص!بينما،)8(الجنمنأنهاعلىعنهااميةالمرحلةأخرفى،مريم

الأأ،سميتموما،أسماءصردانهاعلىالمدنيةالمرحلةفىعنها

النجمسورةياتو87الحاشيةفىالوادلةالأن!مسورةأية:اثمرجم،

المضودانالأنطمسورةأيةتقلطم،!ن!تعارضلا9الحاشيةقى

لمنظووالواحداحهفكرةواضاء..ومناةوالعزىاللاتهوبالجن

فهم،للبث!ربالنسبةصحيحةمحوققدكتابهفىبهيأخلىالةلىالتطور

هداوجفىتطوراأبررقياازدالواكلمايزدادتنزيهاسبحانهاقهينزهون

.اثعرأنأوالرسولغلىينطبقأنيم!نلاالصلةهلىال!ن،ال!طرة

الوضوحعلىشاهدخير،....اصاقههوقل)الاظصوآية،أصريم

اثمرآنفىولشر،لل!ساومهَخاضعةغيرممص!لةانه،للتوحيدالمطلق

هنيكونيكادربما،كذلكوالأمراما(بشانهاومنسوخناصخاصريم

الغرانيق()أياتالشيطانيةالآياتلههخاصةمناسبةأيةنجدأنالضرورى

التوحيد،عناثراجععلىالأحوورمنصبايةدط!محونأقيمكنلأأن!

اعنقدء!طالمانظروجهاتعنتحبيرمجردتكونقد-ببساطة-ومنها

.).(!قيمحمد

سبحانهعلمبغيرؤبناتبنينلمهوخرقراوخلقمالجنضركاءللهوجعلوا))8(

.ا+ثعا!هرة()..لأ(يصفونعماكلتعالى

ناسلطانمنبهااورأنزلهالىأباذك!1ْنت!سيتموما؟سماءالاهىان))9(

سابقتانايقانوهنائ!(الهدىربهممنجاءهمولقدالأنفستهوى!ماالظنالايتبعون

)02((الأخرىالثالثةصمناة191(والعزىالعت\ثرأيت!):الايةهذهمنالمرادتوضحان

النجم."ر6

طبعة)هثحامابنفكرةخابعضيلىوفيما،ن!ل!الحميرةكتبرققوللا)*(

:(بيومىمممدبتحقيقالايمانمكتبة

منهنإ!أن-أعلموا!-تحثخانتالرمصا!أ!وهببنتآصنةأنيتحدنون

بالواحد1عين!ه:نتولىالأرضالىوقعفاذاالأهةهن!هبم!يدحملتان!.لهاقال

ابي=دعوة6نانع!:!لنضهعنهالرهيهوحد!(ا.؟!ى)..حاسدكلنرمن
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مكه!كلسهـ

النسيطانيةالآياتلهنهالسياسيةاخاميها!راسةفان،مناوعن

فىمنهركبةذلكمحمدإفعل.ئ!صا-لماأمراتص(الرانيقيات2)

بهحا3المحيطةالقبائلوفىدالطائفالمدينةفىلهمؤيهينعدىالصول

بأن،يناوئونهالذينقريشوزعما+هؤلا+بينتوازناص!ثملفعاولى

لهنه-لر.أليس،القليلأقلفىثم6المؤيهينمنعمدا-لبرصلهيجمع

منلأبصيتجهلجأنظرهأنأى،اتستقدرؤيتهأْنعلىدليلالأوثان

ترلش3دعوة

علية،ابنالطبرىقى)أالينبضم)عليةلأبىالمنسويةيةالرواان

تقيران)!(محمد!سضتقديئساقراةالىتشيرآنفاأوردناعاوالتى

ألضاوهناك،(بضر)ربالهاذكراذا(وساطهاستقبلهوأنبهلقولط

ضضواقدانهميقارفأحيانا.عليةابناورد.ياضبيهةأخرىروايات

عليهعرضواوأحيانا،الصدارةدمركز4الحسنةوالزوجةالثروةعى

.)01،والتجارىالدينىالمجالينلىقرشىزعامةعمو!ية!رتبيراتفى

تبررر.يصكنشكفثمة،التفاصيلصألةعنتماماالنطرربصرف

بقصدمنهاكبيرجانبتلفيقتمقدالرواياتمن!كانتاذافيما

بدربالأمميةمنضاكان.الفترةهن!فى(!)محمهأعميةاطهار

،عاموبشكل؟مكةزعاءمعالمساواةشم3لىي!"لهيكادلتجعلهكافية

لثربكانتربماالعكاياتعلهقدمتهاكما(!)محمدصورةهـور

ضاد،أسئلةعدةالمؤلفأثارأنبعه:المترجم).ادغيقةالى-طونما

لها1خساءنور!نهاخبم8نهبىبملتحيئ؟صىل!؟ت4!يى؟خى!ي!ثرىابوامي-

نوهلبنلورقةن!كر!تخويلدبن!خدهحةوكائت4ه.؟!ى(..الشامق!صمور

مي!رةغلامهالهافكر.ط-الناسعلممنوعل!ا!تبتتبعقدثحرأ!صال!نهصها-

لفبىمم!دافانخديجةياحقاهذاكانلفن:ورقةلهافقال..الرامبقولمن

الديئعلماءويردد..(؟'5صأبالأمينيوصفوكان.1C1(صى)..الأمةمذه

.!عروفالبعثةثبلحراءAغاقىوتحعت.قطلصن!!ممه4!؟ته

منالايات،5%الطبرىتضير1يضاوانظر،51911إلطيرىتارس)+\(

:(الاسراء)3؟ر3الصور8من!عااد35

.)35نصمع!اعليفالهتجدلانمالممات!مص8الصياخعصلأثحا4اففه)

.)-(قليلا31خعم!يلبثونلاوانن!نهاليشرحو314هـخىمنليصت!ومص،لواهـات

.(...)*(تبديلالح!نتتاتحدولارصلنامن!بلهارسملنافمنصثة
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الصرضة-نزايه

لسوفمبررانجدولا.عامبنكلمق!بولةالصورةأناعتبارعلىفأنكرها-

فىبالسيرةالخاصيوالبز"مئامابن:السيرة-ثبمنطوالهضتطفات

اترسولىْأنتتبتالأصداثفحسيرة.للواتىامبرىاطبقات-لتاب

ثولة.وأسسذلكبحهمكةفتحفقدامميةمنافايةفىبل،مهماكان

.،ينتث!رولازال،الحالمأرجا+مختلففىعالمياديناونث!ر

محمد.أصز.الذى(الأول)الأصلىالنياحأننتذكرأنلأبه

من.وقتفىتبحو.منانسابتواضعبسببربحا-قلملاكان(!)

fellارتموا)عنه)نشقواثمالأوقات away)-ركبهمناكتكنولم

الطبرلىفى)عل!ةاجموروايةوفى.ايامورضهمثلذكراعادةفى

مع،مكةزواربينالسيادةلهكانت)!(مححداأننلا!(عليةابن

فىيحدالتناقضومذا4المهاضمقدلكنلممكةزعما+منأحداأن

الرواية.نقيلاذنوعنا.افيعمجرديةالروا-لانت1Lالغباءمناكاية

مىنوضايقممونراحواقريشزعماءأنالىنذبودعضا،صكما

بضمفابللفظىبتكريميصأنمؤداعا(!)مح!دعلىالروض

منىواعلان.ذلكمنمتأكديننكونأنيمكننالاافنا.برباتهمالاعتراف

الصفقة.بهذهربطبماشكبلايمكئ(الغرانيقأيات)الشيطاتيةالأيات

المؤلفاتخدم)الشيطانيةالآيةمذهفابطال،ةالنظيذهووفقا

حاشيةفىبيناوقد.abrogationالنسخعلىالدالةالانجليزيةاملمة

الحلهذانجضليرتبطأنلابد،والوضعالنسخبينالفرقسابقة

-لانوامكةأهلانللغوليدعوفامامناكوليس،(التسوية)الوسط

doubleمحهبالخلاتمتظاهرين)محمدمعمتواطئين -crossed)؟

عنيظر-لانما-ل)اقهببناتالاعترافانأ!رك-!صداى-معنه

.(شحانه)اقهضأقمنالتقديليعره،°و!رومناةوالعزىاللات

منامحبةعنهتمب!ىطرمةكانتحد.ألربكلهذ.مساوياليكون

كانالتىالمباتطريةك!كببااختلافاتختئفلاالطاهريةالناحية

كاتوان(الخ..وافىىالعتأالأونانه!رمباقيطرسها

محمدلث!اكلىالاملاحفانمتاومن"التأئبفىا-كعإعنهامريد،
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مت!ىمصهـ

فضبىثلمصصداأنالمؤ-لدفمن-،لذلك.ئمارهليؤتىيكلئلم(.أ-!

رض!هكانوافماءعليهعرضوها-للاميةلووضأخيرامكةأمل"حكروض

-المثالسبيلغص-عروضهمئرفضل!انه،صنح!عة.ددن!ةلأصباب

لأنلكنبعداشباعإْلتغثمبالذلى،لشضىلطبوءأوَفمهمحمتهْ!غ

كرسولا،ههمتهفشلألىثسيؤدىآالأوثان)الرباتيهنهاعترافهمضى

الوحى-؟نلقد.بها،سبحانه)اقهكلفهالتىالرصالةعلىويقضى

هذاغلىنفكرأنيمكنافنا.البدايةمنذلهواضحاالأمرذلكجحلقد

غير!منهأنشعرتد!ا()محت-لانوربما،كانمالتوضيحلمانحو

.الوصيأقيهأن.قبل!حتىعمهنة

للاعتراضيم!وَماثمةليسإنهبا،تجريديةيظرةللإمورنظرناواذا-.

!ةهقدا!أقل-لموصداتوغيرهماوالشىبا.للاتالاعتراففىقليلاالا

اليهوديهفى-التوحيد+ليسمعمتشميةمسألةبالملا+طةغلاعترات

وعلى.أيضا(السطفى)السنىالاسلامفىوانما،فحسب-ورالمسيحية

جلاالا؟خقأليةالفترةهذهفىمكةأوضاعفىكمناعامليهفان"حالأية

ممكن:غيرأمرابذلكالاعترات

الاسلامقبلكانوالذلىالكعبةعنهالتحبدطبيتأن:الأولال!مل

منتخليصه)تنقيتهمنلابد-لان-(الآلهةتصدأبالشردصتسما

الجديدةالمباتممارساتكانتفاذا.الخالصللتوبوتحولجه(الث!رد

زربد،الأخرىالرباتوثان2عندالحبادةممارساتتشبهالكحبةحول

متعلىلتحبدأخرىرباتسيقترصنكانواالحجازأملأبئ

.المساواة

رغمخطيرةْمضاميقذات(اقهبنات)عبارةأنهو:اثطنىالس-.

.(بنات"فكللمة.)111لهاالحوضالمحنىتشىقكئلمعامبث!مكلأعا

فىمجازيااستخد)ما-غالبا-قستضمقدالضعبيهةالكلماتمن!ضِما

ومولونه،املمةويصنونالشفهبنتضولونفالص-.الصبيةإللمة

النكباتويصنونهالدمربناتويقولون،الممحةويعشنالحيئينت

+!8ه!كأ.مهـع!ه.)؟ا(
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العوضهقزييد.

فن7لثرتعنىلا،اثهْفيت،7عبار!لاقتفربمامناْومن.والمصاثب

اقهكلمةعا4W!طبيحيةفوق)فوقيةموصداتاومقصةمبرجوداتأنها

بالضرورةتضولاthedالالهسساطةتضنهىالعبارةهنهنى

علىنشحبيرتنصرببدأتأددَكلمةولاْ"ن،صه،!الهّ)الأعظمالاله

اللهبناتعيارةخطورةثان،سواهعلىلطلقولاسبحالهالأعنىاموجود

معينفقلاوهذا،سبحافهدلهمساوله(البظت)مذهأنتحنىفدانها

انتوحيد.عقيدة

ىدالسبهىكانتمكةزعماءمع(!)محمداختلافأنوفكرة

منهمالمقممة.للمزوضورفضه(الفرايخقآيإت)الكميطانيةالآلاتإلغاء

صدَفىآوردناهالذىعروةخطل!فىالواردةالثانيةولنقطةمعتتفبئ

هبمالطانففىممتلكاتلهمممنقريشزعطءبعضأنوهى،الفصلمنا

تقدلمالممكنومن.(!)محمدضدالفعالةالمحارضةقادواإلذين

3،نواالةينهؤلاءأنهوأفضلهاكانوانالحقيقةلفذهمختلفةتفسيرات

ف،الطائفبتجارةخاصبشكل!تمينكانواالذينقريئسزدا+بينهن

بفلك(الطائف)التجارىالمركزمذافىالتجماريةالنشاطاتهـبطوا

الربة،)بوثنالاعترافسحبو-لان.مكةفىوالتجاريةالماليةالحياة

ضدالش!يدغضبهمأئارمعا؟مثروع!م-بآخواوثسكل-!ابلات

.(!)محمد

الأوثان)للرباتالتعرضأنمنعروة!ابفىوردمايؤ-لدومما

محمهبينالعهاوةمرحلةوراهالكامنالسببهوكان(الطواغيتأو

بذلكترتبطانأيتانفثمة.الكلربمالمَرأنفيوردما،قريشوزعماء

لهيخضع(كاد)اغواءأواغراءعنالآيتانهاتانتتحدث.تتيديا

:(!)صمد

علينالتفترىاليكأوحيناالذىعنليفتنونكاJكادوان)

-لتلفثبتناكأنولولا)73(خليلالاضوكواذاغيره

وضفالحياةضفلأذقناكواذاI()7قليلاشيئاايهم-لن-

.،..)75،نصيراعلينالكتبل!ثمالممات

.(17السورة)ا.الاسسورة--
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s.سه!قى

صدة.!برالآياتمنىليالاغواءأوالاغرا.!طبيعة

أ،حيولقد)64(الجاهلونأيهاأعبدتامروفىاتأفيقل)

ولتكوفىعملكليحبطنأضر-لتلنئقبلكمنالذينوالىاليثه

)6-.الشثرينمنوكنفاعبدارربل)!5ا!ظصرينمن

القيامةيومقبضتهجميطوايارضشر.حقافهشرباوما

،يثركونعحاوتعالىسبحانهبيمينهمطوياتوالسماوات

.(93السورة)الزمرسورة

موكان(الاضلال)أو(الاغرا.)هذاأنيتضحالأياتمةهففى

الأياتمذ.وتن!ير.اكلمع(شركاء)اتذ(!)محعدمنطلبهم

النيالضابلكان،دريشزعماهعرشقبلبهانلومحسداأنالىجميط

.(والأضةنياالهفي)وأجلاعاجلا،لجاشهوقعالىنهسبحاا!منينظره

وايا)29(المدنيةالمرحلةبدايةفينزلتتدالآياتمنيكانتوربما

لر!يقوياسبباهناكانيبدولا،الآياتبهشهالوحىنزولتاريخكانما

والنائأ(النرانيقأيات)الشيطانيةالآياتقصةوبيقبينهاالربلى

أيةوهناك.،امريمالقرأنمنليستأ!االىالرسووتنبيه)

عى:أخركلا

مذاتفقالوافصيباوالأنحامالحرثمنذرأمعاقهوجحلوا"

تاالىيصلفلالثصر!لائهمكانفمالث!ر!لائناومل!بزعمهم

يحكمونه،ماساه!ثر-لائهمالىضلفهوقهكانوما

.136الاَية،)6(الأظم

أنهالىتشيرالآيةفهذه،الأنفةبالأ!اثلِة9ات.ربدي!كنوركا

أضركلا،2لهة)أونالاصكطفىين!ركونومنهم،ا!يعرفونالمثر!لين

!ل!ص!ع!!!أ+1
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المعدنمةنزب

عليه،المروضةالصفقةرفض!الرسرلأنتؤكهالعقائقهذ.-عل

.اتدمخهعرالمساومةرفضأضبتحبير!أو

رورالنىالبردت!ئللأ!.رقمالسورةومى،الكافرون)وسورة

كالتالى:ألاثهاونص،اكافركأعلىصمه

اتتمولا)2،ت!بمونماأعبدلا)1(امافرونأيهالاقل)

عالجوبئأنتمولا)4(عبدتمماعابدأناولا)سمأعبدماعابلون

الكافرون(1()دينو!لىدينكملكم)5(أعبدما

.(!.لأالسورة)

الآلهةوتعددناصيةمنالتوصيدبيقا!املةالقطيعةصونلك

..اخرىناحيهمنواشركناجةمنالتوحيدبيئأو،أخرىناحيةص

دمتقبلا.بينهماللتوفيقصفعةعقداستحالةالىتضيرالآياتومذه

القوةبهليستاكافتاوان،السياقيهذايتبيهتانأخرودانأينانروهناك

العقيدتين:بينالفصلعنالتبيرفى

أتبعلاقلاللهدونمنتدعونالذينأعبدأننهيتانىقل)

علىانيقل)56،المهتدينمنأناوماافنضللتقداهواء-لم

الحكمانبهتستعجدونماعنىما،بهو-لذبتمربىمنبينة

سورة،..)57(الفاصليههخيروهوالحهـقيقصلهالا

.،6رقمالسورة)الأنحام

يشيرمما،تراجعتقدالأوئانعبادةأنعناياخيرةالآيةوتتحمث

نزولبدليلقليلةغيرزمنيةلفترةاسترتتمحمداغواهعمليةأنهللى

اوردناهاالتيالآياتمجملوهى"الموضعلهداتتحرضمنقرقةأيات

قا.3

اهكيةالضبةخلاليالأوثانيتحلقفيماامريمالقرأنتطليمأن

ناالىأساسىبشكلتشيرأياتهان.بالتأملجديرةأصامىمسألة

علىْتقدرولاتنرولاتنفعلافلاوثاق،حىئكبلاالأولانمبادة
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يكةسه!كل

المتر-لوز!اسيستصرخالأخراليرمبرفى)14،تشفعلاومي13(إشىه

.)15،يقولونم!اتبرأوأ!اتثحفعولاتنفعلاأمايلىركوقثم

افتقالبرحلةيمرونأناساتخاطبوكأنهاتبدوالاَياتهذهمثلان

قالمثصركون.،انتقالمرحلةفيكانتالهينيةنطرهموجمات)ديثية

وأ،كشغحاء،يحبدونهاالتىالأوثانتالىينظرونالآياتتشيرفيما

.عندا!"وسطا+ه

مزلا.ويقولونينفعمولايضرمملامااقهلونمنويبمون)

السماواتفىيطملابمااقهاتنبئونقلاقهعندشفعاؤثا

(..)18(يئمركونعساوتحالىسبحمانهالأرضفىولا

.(بونس)لأ.رقمالسورة.

ما-حدالى-يشرفونأنهمهوببساطةأخذنا،اذاالآيةهذهومحنى

omeأعلىبموجود higher beingانهممنهانفهمأيض!اوربا،!ه

منمتأ-لدينغيركناوان4الحسابيومأوالاَخرباليومورمنونكانوا

شفاعةأنيمتقمونأ!مالىتشيرالآيةمادامتاياخيرةالفكرةمذه

لقبلونلالمنبالنسبةضىالتأثيربضلهاالحسابيومفىلهمالأوثان

ضر-لاءجنااتخدواالمث!ركينانقيلعندماأخرىومرة.تماماباطّهالايمان

لأنهالشكلبهذأالموضد3هذاعنعبرقهامريمالترأنيكونوقد،مْه

يعارضونهكانواالذينوزمن،!)الرسولهزمنشائعةكانتالفكز

امريم()2نهالقرمجوميكنلملذلثه.النوهذاعلىالأونانعبادة

وصدعاعدميؤ-لدلمفهو،الفترةضهباحاثاالزائفة81لهةعلى

شكل&باثارةامحمفىربماومنهء(طبيعيةفوقط)فوقيةكموجودات

تدفق.حالةفىبالفحلابدينيةأفكارعمكانتاناصأمامحولهابغطيرة

76لسورةوا(5T،؟9-لأ،ا1؟.لور8او(v..،6*ياحها!6الور8(؟+

8(tبطمااوم58لهاكه)(4،ا،ية)؟3واليمور8.

الخ.000(809ية1)18الع!ور8كل(؟811ية)1.العموو8(8)8

(pa)قىْ...(..81ية)88طصور8،(هه81ت)16الحموت
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ا!دضةنراب

منيتضحكما،للهجومسائدامدفا(كانتاللهبنات)وعبا.رة

ص.:ألتاليةالأيات

واذا)57(يشتهؤنماولهمسبحانهالبناتفهويجطون)

،..581،بهطيمومومعوداوجهطلبالأننىأصمممبنر

.،النحل)16السورة

ضلقناأم)145(البنوقولهمالبناتألربكفاستفتهم)

73رقمالسورة(00(لأ05)شاهدونومماناتاالملائكة

.،الصافات)

بئسرواذا)16(بالبنينوأصفاكمبناتيخلقممااتخذأم)

ومومسوداوجههطلمئلاللرحمنفرببماأطمم

غيرالضامفىوهوالحليةفىينشأمنأو(\)7كظيم

..اناثاالرحمنعبادهمالذينالملا+طةوجلوا(O)8مبيق

السورة(00)91(ويسألونضهادتهمستكنبخلقهمأشهعوا.

.(الزخرف)43رقم

VT(()ضيزىقسمةاذنتلك)21(ايانثىولهالذ-لرألكم)

.(النجم)53رقمالسورة

مراتعدةالسابقةالآياتمنيخضح-لساالهْبناتفكرةوردتفقد

الشيطانيةالاَياتبرفض-تقليديا-مرتبطةوكانت،امريمالقرأنفى

مكةلأهلبينصافقطالبناتقهيكونكيفأنهفيهاوالمع!نى،والغا!ا

بينط،(N)6الذ-لرمنمنزلةأدن!الأنثىأنالىالآياتوتشير،وبنا!بخون

كما*\(زوجةلهليس-صبحانه-صوفسلسبحانهمهلمكنلا

التالحة:Vياتامنيتضح

.للفاتبنصهاايرادمارأنرناوالورالأياتارطمبذكرالمؤلفاكتض)16(

المتهـال!.المصحدعنايات81ترقيمفىباختلافالمذلف؟وردها)17(
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مكةصحعد!كل

وبناتنجنيئلهوخرقوا،وخلقهمالجنشركاءطهوجحلوا)

السحاواتبديع.لأ،).يصفونعماوتعالىسبحانهعلمبنب

شىءكلوخلقصاحبةلهعنولمولدلبمايكونانىوالأرض

.(الأنطم)6رقمالسورة(.8إ(.)1عليمضئبكلومو

فىضريكلهيكنولمولدايتخذلمالذىقهالحمهوقل)

؟11ءالآية(تكبيراو-لبرهالذلمنولىلهيكنولمالملك

.(الاصراء)17ال!بمورة

نأوبينناحيةمننسلأوولدقهيكونأنبيئ!فارقوئحة

ابنص:)(80)حكطفىيتدخلونولايبدونهفالحبيه،عبيهلهعكون

التائية:الآياتتشبكط،intercedeيتشفمون

)26(مكرعونعبادبلسبحانه،ولداالرنسناتخذوقالوا)

بينمايطم(TV)يعملونبأمر.وممبالقوريسبقونهلا

ضسيتهمنوهمارتفىلمنالاشفعونولاخلفهموماأيديهم

.،نبياءيا1)12لسورةا(00(38)شمفقون

ولايستطيونلأ()19يخلقونوهمشيئالايخلقماأيثركون)

الهدىالىتدعوهموان)2!لأ،ينصرونأنفسهمولا!رالهم

)3!1(صامتونانتمأمأدعوتموهمعليكمسواءيتبحر-لملا

فليتجيبرافادعوعمأمثاممعباداقهدونمنتمكونالذينان

00)4صادقيق-لنتماقلكم )Nat)(الأعراف)7السورة.

-لانت،بنات)كلحةبأنشررهناككانانهيبعوفانه،مذاوعل

التى(idolsالأوئان)الزباتمحنىتتضمنأقيمكنأوتتضمئ

وراها!منالأصاسالمحنىهدأْمو.ا!ممبهاتردفربنىكات

فقاط.وشة،،امريم)فسبتها.للقرأنوانكارالشيطانيةالآياتسففى

22
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البدتفاور

لمأخرىبرامينالىبالاضافةمؤ!وااضافتهاقعتقدأنهفنزض،خرى

فحماسبق-أ!1003ت!ا

الرواظتمنمروفاكانمامعيتوافقالكريمفمالقرأن،هذاوع!

قرشيزعصاءفيفىالكافىالنبحاحرزقهمعمهاأن.ولابدالتقثيدية

،!)م!مهفتسض.ضيقى!رك!صعرأوبجديةاليهاينطرون

تو.ا!اورةالمناطقمى،الأوثان)الرباتبمبادةليعترت!غعل

كالتىماديةمزالاالىللوصولقليلاشيئاالبدايةش!محمهاليهمهـ!لن

لسوته.سريطن!جاحاسيضقذلكأنلوكمالهبداولأنه،عليهح!ضوما

أدرك-يشقد-لحا-لهسبحانها!هدعمخلاهلىفحنفاْخيرا،حالهأيةروعلى

بهيحي!ماتحسينفكرةعنتخلىهناومن،مفرةالتسويةضهمثلان

مناهضةكانتمناومن.صحتهفييعتقدالذىطريقهوواصلظروفمن

المجابتنلئواضحةحادةبباراتقاطتحاصمة،الوثنية)الآلهةت

فان،اشرناكما).المستقبلفى(قرشىاليهاتسس)قسويةأيةامام

-الاصلامجومرهىبلالبدايةمنذمحسومةالخالصالتوحيدقضية

القرأنفىلهاوبردلااقىالغرانيقلقمةا!نشطرادالمؤلفيذكوهماو-لل

.(المتربم-الباحثينمنكتل!وأئارما،إمريم

الدينبيقيخلطونالمسلينبأنالظنالىالغربيونامتابويم!ل

قصراليسا!لهبطبيةذلكأنرغم)مرغوبةغيبطريقةروالسياسة

.،نفسهالئئيفعلونوعيهمالثرقيونفالمسيحيون،المسلميهعلى

علحاوياالدينيرونالمسلمينأنهىالحقيقةكانتفربما،حالأيهَوعلى

بحمه.!كانفقد.الأوربيونررىمماأوضحبشكلسياصيهقضايا

بطبيحةلكنه"مكةفىوالدينيةوالسياسيةالاجت!أعيةبالاصادصتط

كانولأنه.الأساصىهىباعتبارعاالدينيةالجوانبمعقفاعلالحاله

ص!اصينذواتالهينجالفىقراراتهكانتفقد،حياتيةتجضايامرتبطا

التالية:ا؟ياتالىها!شهكلالمؤللهأضار)91(

منههاوقومهلأبيهقالاد017الى53هنابواهي!صورة!ى81ْيا--

.(الخ...مح!نلهاأنتمالتىطتماثيل

مميععاصعمعن82الى."ت،،لأرت!،الأنمامصورءمنالآياى-

.51الى05منلعنساتالبن!اءصللكهد8"رهيوا،يا!،"براهي!
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محيد،!مكة

زعهعرفي!االتىبالعووضالمتطقةالرواياتكانتوابزا.سياسجة

هـسعلىكانمحملا!أفييحنىفهذا،صحيحة(!)محمهعلقريش

لاذاعتهالسياصيةبالأبصادخاصىنحيىوعلهلقراراتالسياصيةبلابعاد

النرانيقروايةصحةبفرضحتىةالمترجم،لهاالفائهتمالرانيقلآيات

يفيدالشيطانمنانهاعلىبالتنبيهجبريلونزور،ابطالهافان،هذه

امةغيرالىاللوءقاططتحريمايحرمالإسلامأنمنها،!ةأمورفى

صريحأوشيخقبرأولاتأومناةأوعزىكانسواه،امْهغيرمنالطلبأو

عندطواعياكانانهفلابدنفسهاْلنصوعلى(الخ....ش!حوذأوولى

خد4من-اسمبشكلأعلنبأن،مساومةأوتسويةايةالنهايةفىرفض

تقبللماذاقريشمعسلامأولصلحمجادلاأنه().اماةرونسورة

يافكاروفقا-أيعدمضامينولهذا5بهااثهب!ثهالتىرسالتهبصحة

أضايصنىنبياقيرلهفان-الحكمةشرعيةأوالحك!ةسيادةعنالرب

فقبل،البدايةفىذلكبك!واعيايكونلاقدمحمدالكن،زعيحاقبوله

بالتالىوانه،الاْذيراليسأنهمنامريمالقرأنبهنزلما-!ثكإلا-

غيرأمروالزعامةالنبوةبيقالربففصل.دينيةرسالةصاصلاالاليس

كانتاذايحكمأنمدنىزعيملألىيمكنفكيف،يستمرأنولأيمكنقائم

لرباتالترضأنالىهذامننخلص؟ضعهنبىكلمةصتىاو)قهكلمة

شنتهاالتىالضيقيةالمطرضةبدايةهوبالفعلكان،الأوثان)قرشى

ممفذاتتبلصالتي،امافرون)صورةأن!سا،الوصولضهثريش

أمرا!لمحمدبالدسبةمكلأفتح!تالتىصكات،خالص*ينى

")كلرو!ط

الحبثمة!ور-3

صحيحة،عروة!ابفىوردتالتىالنسييةالتواريخكانتاذا

بع(امافرون)سورةنرولهب!وتتتهتكونالحبشةالىالهبرةط!

انتهتالتىالنثَائجمعيكندممها!رتيميهوبدا،الضاليقأيلتالجلى

التالية.السطورقىلهسنتوثىماومى،الحبشةالىالهبرةايها
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lahiامصد*لد

الحبنةءيلىابو8م!--حمقليديةالرواية،11

:)02،التاليةالروايةهشامابنلنافيكر

أصحابةضيم!ما!اللهرسولرأىفدى،:اسحاقابنتاله،

طالب،أبرعطومناقهمنبمكانه،الطفيةن5فيههووما،البلاءمن

الىخرجتملو:لهمقاله،البلاءمنفيههمممايصنعمأنيقعرلاوأنه

حتي،صمقأرضوص،أحدعندهطبملاملكابهافانالحبئممةأرةى

أضحالبه-منالمسلمونذلكعندفخرج،فيهأنتمممافرجالكماهْهيبحل

بدينهم،!الىوفراراالفتنةمخافة،الحبشةأرضالى!اللهرسول

.الاسلامفىهجرة!ولفكانجت

منالمسلينمن!جمنأولهو!ن:الكبثمةالىالم"برينأوأ!ر

-لببىمرةبنكلاببنقصىبنمنافعبدبنضسسعبدبنأميةبص

مه،أ!ةبنالطصأبىبنعفانبنعثحان:فهربنغالبفيلؤىابن

.!اللهلىرسوبنترقيةامرأته

ربيعةبنعتبةبنتيفةأبو:منافعبدبنضمسعبدبنىومن

عامربنىأحد5عروبنسهيلبنتسهلة:)سأتهمعهشمسعبدابن

أسدبنىومن.حذيفةأبىبنمحمدالحبشةبأرضلهولدت،لؤكهابن

ومن.أسدبنضيلدبنال!ىامبن!رالى:قحىبنالعزىعبدابن

،بمناتعبدبنماشمبنعميربنمصعب:قصىبنالدارعبدبنى

عرفعبدبنعرفبنالرحمنعبد:-للاببنزمرةبشومن.الطرعبد

:مرةبنيطة.بنمخزومبنىوقن.زهرةبنالحارثبنعبدابن

مطةبنمخزومبنعربناقهعبدبنهلالهبنالأسهعبدبنسدمةأبو

عربناقهعبهبنافيةبناميةأبىبنتسلمةأممحه!امراتهمرةابن

بنغعانههـ:بنمصيصبنعمروبنجحبنىومن.ضزومابن

بنعامر:كببنعدىبنىومن.جعحبنحظفةبنوهببنحبيب

محنبه)لديناالمآ!ا!8الطبتمناللص!نا.بيدهاول".3!ى)03(

كاهلةههحهاواثرناالر!ايةمنحراتآلمدلداور+.(بم!صمحمهبتطيئالايمانه
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بكةهصد!.كل

بنتليوامراتهم!-دانلبنعنزمن،3الصاألحليف،رييحة

بنعبيدبنعوفبناللهعبدبنعامربنكانمبنحذافةبنصثةا!

رهمأبىبنصبرةأبو.4:-لؤىبنعامربنىَومن.-لعببنعدىبنعويج

بنحسلبنمالكبننصربنودعبدبنقيسأبىبنالعزىعبدابن

نصربنودعبدبنشمسعبدبنعروبنحاطبأبوبلويقال4عامر

بنىوهن.قصهامنأول!مو:ويقال.عامربنحسلبنمالثهابن

بنربيةبنومببنسهيلوهوبيضا+.،بنسهيل:فهر.بنالحارث

منخرجمنأولالشرةمؤلاءفكلماق"الحارثبنضبةبنأهيببنملال

بلضنى."فيط،الحبشةأرضالىالمسلمين

بحضلىذكرفيما،ظعونبنعثمانعليهمدكانةمشامابنقال

الحلم.أهل

وتتابععنهاللهرضىطالبابىبنجعفرخرجثم:اسحاقابنقال

بأملهخرجمنمنهم،بهافكانوا4الحبشةبأرضاجت!عواحتى،لمسلمون

معه.لهأهاءالابخفسهخرجمنومنهم،-معه

قصىةنمنافعبدبنماشمبنىومن:هاشمبنيمنالم!جرون

طالبابىبنجصر:فهربنغالببنلؤىبنكحببنمرةبنكلاب-ابن

بنالنسانهبنعميسبنتاسا+امرأتهصه،ماشمبنالمطلبعبدابن

اقهعبدالحبشةبأرضلهوللت،خثمبنقحافةبنمالكبن-لعب

!صؤ.افي

مناقتبن-عبدشسنعبذبنأميةبنىومن:!يةنجئيمقْالمطجروق

رقيةامراتهمحه+ضسىعبدبنأميةبنالعاصابىبنعفانبن)!عثمان

فالجبةامرأتهمحه،يعيةفيالطصبنصيدفيوعمرو،!اقهرسولبنةلم

وأخوه،امنانىمنغدجبخهرقبةبنشىَبن.موثبناميةبنصفوانبخت

أص!بنخاف!بنتأمينةامرأته0محه،أميةبنبق.ألطعبصبميدبنخاله

.عمروبخهمليحبنسعهبنجعة.بنسبيعبنياضةبنبثامراين

خزاعة..كه

هصاية.مم!غ!ةكلصهمر)ء(
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ا!ضت!!يه

+.:ْ؟خلفبِننتعمينةويقالهئسامابنقاله."

راتبن.خالد!،دميدالحضةبأرضله:.ولل!اسحاقافي-!لا.-

نجقعمروْلهفولدت،العوامبنالزبيرذلكبحهيمةفتزوج،خالدبلت

الزب!.ينوبظل!،النربير

خنننَج!:بخاأسهبنىكا،حلفاثموكا:أسدبتىمنالم!جرون

فنمبن-لبيربنمرةبنصبرةبنيممربنرئاببنجحشبناقهعبه

بنت!بيبةأماعرإتهمعه،جحشبناللهعبيدوأخوه،أسدبندودانابن

أصهبنىمنرجل،اقهعبدبنوقيس،أميةبنحرببنسفيانأبى

بنحرببنسفيانأبىمولاة،يساربنتبر-لةامرأتهمحه،خزيمةابن

صيت4الطصبقةصحيهأدومؤلا+.فاطمةأبربنوصيقيب،أمية

.دوصمنمحيقيب:مشامابنقال.نفر

بنىوءت:إشعاقابن!له:شمسعبدبئىمنا!اجرون

ضمس،عبدبنربيحةبنعتبةبنحذيفةأبؤ،منافعبدبنعبد!ئممس

بنعتبةالحليف،قيسبناثعبدواسمه،اياضصىموصىوإبو

رجك."-ربية

بررعتبما:منافعبدبننوفلبنىومن:نو!بئىمناجمرون

بنمازنبنالحارثبنمالكبننسيببقوهببنجابردتغزوان

لهم،حليف"عيلانبنقيىبن،ضمفةبنعكرمةبنمنصور

وجل.

قص:بنالزىعبدبنأسهبنىومن:اسدبنىش"!جرؤن

أصد،بنضوبلدبننوفلبنوالأسود،أسدبنخويلدبنالحوامبنالزبير

بنالحارثبنأميةبناسدهرعربنالمطلب-شالأص!ودبنزمحةبنويزيد-

ننر.أربعة،!صه

طليب؟شىبنعبدبنىوفن:صبنعيديئىمنابخرون

؟03.رجل،قصبنعبدبن-لبيرأبىبنوهببنعميرابن
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مكةمحمد!!ي

بنالهارعبدبنىومن:مى!فها!رعبدفيمناجرون

وسويبط،افارعبدبنمنافعبدبنماشمبنديربنصصي:قص

قييبئوبم،الدارعيهبئالسباقبنعميلةينبالكبنحرملة"في

ماامرأتهم!،الهارعبدبنمنافعبدبنهاشمبنضرصبيلعبدابن

صبيغبنبياضَةبنعامربنأقيشبنجديمةبنالأصودعبدينتحرملة

جمبنضرووابالا.،خزاعةمن،عروبنمليحبنس!بن!شمةابن

ينمنافعبدينهاشمبنعميربنالروموأبو،جهمبنوخزيمة

منافعبدبنعلقمةبن-للتبنالحأرثبنالنضربنوفراس،ألدارعبد

-ففز،خمسة،الد)رعبدت41

الرحهتعبه:!ببنزمرةبنىوحمأةزعرةبنىهئللهاجرون

وقاصءآبىفيوعامر"زمرةبئا!ارتبنعبدبنعوفعبهبنعوفأبن

ازهربقواطد"،نربرةبنمنافصه!أميببنمال!ءوقاصءإبر

أبر!؟،تدهلةامرأتهمعه،ذصوة،نالطرثبنعبدبنعوتعبدْابن

الحبئسةبأرضلهولدت،سهمبنسحدبنسحيدبنضبيرةبنصف

اطلب.بناقهبد

.بناتعب:يلىعةمنحلفصالكمومن:!يلبنيمنا!صوء

الطرع!هبخهكاهلبنصاهلةبنعخزومبنشمخبنالحارثبنمسود

.مسعودبنعتبة:وأضه.مذيلبنس!بنتميماس

بنئطبةبنعمروبنالمقداد:بهرا+ومن:بهراءمقا!جرون

لؤىبنزميربنسعدبنعمروبنمالرودبننتمامةبنربيحةبنما!

أصدفيالايهبنكريمبنفائتمىأبىبنالنصريدبنمالثابنتطبةابن

قضاعة.بنالحافبنعمروبنبهرا+ابن

.نورفيو!مب،فربننصبغصلهورتجاله:ضامابنك!

يغوثعبدفيالأصودبنالمقدادلهيقالوكان:اسحاقابنقال

وصالفه،الجاهليةفيتبأ.أفهوذ!،زمرةبنمأفعبهبن-رصبات

قذ.ستة
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!ههـاصكلضة

بن،دب!د!ك6لlةفي.سةتبمبنىومئ)تيمبنيلشا!بر
بل!وبطةا!رآته-،تيمبنص!شصبنععروبنطمربنس!ؤ

بئرشلىولمحى،يمبنس!فيعهفىععر!جبلةبنالطو!

)دكمدبنت!سمب،)ولرر!تئنةوطال!ءفيموش!ال!ضعة

بخهس!بخاكص!فيعروفيعالمكبخهوعر!"ثالعكبخ!!ف!

.رءن4صم

:ة!بن!ةبنمخزومبنىومن:محْزومبتىمنجرونالمط

ومحه،مخزومبنعمربناقهعبدبنهلادبنالأسدعبدابن)+(سلمةأبو

،مخزومبنعمربنأ!عبدبنالمعير:بناميةأىبنتسلمةأمامراته

الله!عبدسلمةأبىواسم،سلمةأبىبنتزينبالحبشةبأرضلهوللت

مرمىبنسويدبنالث!ريدبنعثمانبنوشحاحه.مند:سلحةاعواسم

.مخزومإفي

وانما،عثمان:ْشماسواسم:هشامابنقالةالشماصخبر

وكان،الجاهليةفيمكةغم،الشمامسةمنشماسالأن5ضماساسمى

:شطسظلو-لان،ربيعةبنعتبةفقلا"جممالهمنالناصلجبجميلا

فسمىءعثمانبنعثصانأختهبابننجا+،منهأحسئبشماصأتيكمانا

.وغر.ضهابابنذكرق!ماضماصا

بنملادبنالأسهعبهبنسيانبيوهبار:اسحاقابن!له

"ةومضصء،سغيانبناقهعبدداضء،موومبنعمربناقهعبد

المغيرةبنهشامبنوسل!ة،مخزومبناقهعبدبنالمضيرةبنحذيفةأبى

اقهعبدبنالمغيرةبنربيعةأبربنوعياش،مؤومبنع!مربناقهعبدأبن

.مخزومبنعرأبن

عوفبنممتب،!لفائهمومن،مضومبنيحافا+مناجمرون-

بت-لعببن!لولهفيصميةبتعيميفيضيفهبئا!لىبئ!رابن

.ضث!اية،جميمة:لهظاالصهوص.صاعامق،عرو

له!لهاطىوهو،سملووبنحبشيةوفي:هشامأبنطة

صراء.فيبخه

.(يداع!أ-بد!فب!وص!.مر7"(
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مكه.سد!كل

بنبصبصبنجصروينجمحينى.:--ومنبنى-جيحشاجرون--

وابنه،جمحبنحذافةبزرومبينحبيبمظحوني.بنبنعثصان،كمب

،.ظونبناقهوعبد4مطونبنقهاِمةوأخوا.؟.عثانبنالسائم!

!،جسحبنحذافةبنوهبفيصبييبنمح!ربنالحارتبنوب

صيربنودعبدبنقيسأبىبناورعبدبنالمجللبتتفاطمةأمرأتهمحه

بقوال!رت،حاطببنمحد:وابنا.5عامربنحسلبنمالكابن

فكيهةامرأتهمحه،الحارثبن!ابوأضه"المجلللبنتوهما،حاطب

جمع،"بنحذافةينوص!بنحييببنهعرينوصفيانه،يساربنت

ومر،،حسنةامرأتهوم!،سفيانبنونجادة،سفيانبنجابوابنا.مط

.الغوثأحد،صشةبنشرحبيلأصمامنوأخوخما،أصما

ا!س،مربنالغوثأحداطهعبدبنضرحبيل:هشامابنا!له

!.:مربنتمبم

!افةبنوهببنأهبانبنربيتبنوعثمان:اسحاقابنقلا

رجلا.عثصرأحد،جمحابن

تجهنجا.هصيصعمروفيسيم-بنىوكه:سضبتىمناطوون

ا!،،وعبدسهمبنسدبنعىبنقيسبنضافةبنخنيس،كب

بىالعأصبنومشام،سهلب!نصصبنعمىبنقيسبنالطرثابن

..ص!همبنسعدبنْوائل

صم.بنشعهبنهاشمبنوائلبنالطص:مشامابنتلا

فيصهبخهعلىبخاقيصجمةحكافةبخارقيس:اسحإقاابن-ثأل

كهسهع.بنسعهبىعىبنمعسبنالحلإثبئ!مسي،.وإصصهم

فيوالحارث+سهمبنس!بنعدىبنقيسبنحذافةبناقهوعبه

!عتجنفيسبنالحَارثبن،-ومعمرصغنجنسحدْبنعم!تنقيس

بقض!تدبنعدىبنقيسبنالطرثبنوبثر،سهمبنس!ابن

رصصه،عروبمعيد.بنتطه.لة4بص.تنيمم!أمهمنهلواع"صهم

ن!23
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المعرضةنزايد

الحارثربن،-والسائبسهمبنسحدبنعدلى.بنقيسبنالحارثاين

مهضب!بنحذيفة-بنبىثاببنوععير،صهمينسحدعدى-بنينقيسابن

أربحة!بيدبخيمن،لهنمحليف"ابحزاهفيومحنية.سهمبنس!ا+ن

.04رتجلأعث!ر

امصعبدبنسيركبِبنرعمىينىومنضعدىينىمنالميماجرول!

-،عدىبنعريجينعبيدبنعرفبنجرثاِنيبنالعزيعبدبنابن-نضلة

-4بن.عدىعريجبنعبيدبنعوببنجرثإنبنالزىبكبدبنوبثروِة

عريمبنعبيدبنصفبنبن.حرثان.البزىعب!بننضلةبنوعدى

،اططاب.لآلحليف،رفيبنوعاعر،عهىبنالنصانوابنه،عدىابن

نفر:خمسة.غافمبنحثمةبنتلي!امزأتهمعه،وائلبنعتزمن

اَبزَ!سبرةأبو:لؤىبنعامربنىومن:عا!"شمنا!اجرون

فيمالكبنفصربنودعبهبنقيسأبىبنالعزىعبدبنرممأبى

شسىعبدبنعمروبنسيلبنتكلثومأمامرآتهمعه،عامربنْحسل

مخزمهبناتوعبد،عامربن!سلبنما!بننصربنودعبدابن

"نجزرحسلبنمالكبننصربنودعبدفيقيسأبىبنالحزىعبد)بن

مالثه.نجهودعبهبخاشسعبدبنعسوجمةسهيلبخااقهوعبد،عامر

نمربنودعبدبنشصسعبدبنعروبنوسليط،عاهربنحسلابن

امرأتهمع!،عمروبنالسكرالطوأخوه،عامربنحسلبنمالكابن

مافهبننصربنودعبدبنشمسعبدبنثيصىبنزمعةبنتسوت

!وعبدبنشمس-عبدبنقيسنبنزمعةبن-ومالك،عامربنحسلابي

يقىالس!بنتعرةامرأتهمعه،عامربنحسلبنمالكبننصرابن-

عامو!ينحسلبنماللا"بنضربنودعبدبغشسسعبدبنوثدأو

مقحسكبنمالكبنضربنودعبدفيضسىعبدبنعمروبنوططب

!و.كماليلأ.لهمح!ه،ضلةبنوسحد،عامر

.-اليمنمنضلةبنسعد:هشامابنءكال

الحارل!بنىومن:أصخاقا-بئقالا،ا!موثهبئئمنا!رون

جمهبنالجزاحفياقهبن-عبذ،مرومو،البماحبنْعبيضأبؤفهرابق

2!!
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مكةصس!!فى

سهيلوص،بيضاهبنوسهيل.فهرن)مارثبنعنبةبنأهيب،في

أمهر!ن،أ!رل!بنضبةبناه!يبجنههبقربيتبنرص!،في

بنأيةبنجعمكنتدعدوص،اليهاينسبفهو،فعمبهكلغلبت

بنسحأ!بنوعرو،بيضاءظصوكانت،فهربنولرتبنكلب

أبىبننرمعربنرعياضى،الع!رم!في!بهينأييبئهلالى.شحموبيعة

بلةويظلى،ال!رءبنضبةبنأهيببنهلالبنرببعةبنضهاد

أبىبخهزمبربنالحار!!وع!رو،جنبةبنمالكبن!له!!ربمنة

زهيربنغنمعبهبنوعثحانالحارتبنجنبةبنمالكبنرييتبنهحثهاد

بنوسعدالحارثبنضبةفيمالكبنهلالبنربيعةبنشدادأبىابن

بنوالحارث"الحارثبنكلرببنأميةينعامربنلقيطبنقيسصبه

فهر.بنالحارثبنظرببنأميةبنعامربنلقيطبنقيسعبه

نفر.نمانية

وماص،الحبشةبأرضلحتىمنجميعفكان:ال!حيشةم!جرلىعمذ

ووورواصغارأمحممبهمخرصأالذتأبنائه!سوىالمسلينمنإليها

يضئاوهوءفيهمياسربنعماركانان،رجلاوثحانينثلاثة،جمهأ

.،...كليه

للمصاثروفقاللحبشةهاجروامسلحينأولهمالضصرةهؤلاءو-لان

ذكر-ل!امظهونهبنعث!ان:بينهممنأنهشامابنويذ-لر،أيدينابيئ،لى

طالبأبىبنصفرضجذلكبعداكهاسضابنويقور.الباصثينأحهلى

فمبوقد،الحبشةفىالتقواثمفواحداواحداالمسلونوتبحهمهاجرا

...أيمرتهاص!ابدونبمفر"بعضيموذهب،اسرتهمعيضم

القائحةفىوردماضمنهم،بالغااذكا)اصاجر83أسا+يذكرئم"

.،،لأللى

المحدلينالمسلعئالمؤرخينبينانتثرالروأيةهنىعلىواعتحادا

الهينصلاأعص-بحينهمف!صاوافه،الحبثع!ةالىجرتيةهنلاكلن

الأطاأأكىنينفياضش!ا-لأروIأ!!ةفى!سة!كل!منه.
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لمبدفمهاقزا*-"-.

بغمرو"للىتياسرواوصيهكها&!ب!نهم،الحبضهالىءالثانية

!نى.!.فهطدسولىالت!قامعساصياصضةحشيحهى

الحبشةال!ا،برفىقائبتىن!5،ب"

منفصمنيَنمجرتيىو!جودمسآلةعنالنربهونالمؤدخونتسا،لَه

،أ21لحدهه!ت-لهتاشالباحم!خامه،الحبتصةالى(وثاقيأد!لى-)

نفهمعالجنهمحدى-ديرااعتعادوالقال!هالمن!اقشطتفتىاعتمدنا،لذى

هومنفصلتينصبرجمهوص*ف!ةلرقضالوصحىالسببان..المسألة

الحيعهلىيذ-لولم-والطبوىهقسامايننثلكما-أسئايض،ت

...مم!العبثة.الاماصصأوائلانالاءلهل!انه.مبرجمامنافىأت

طِالبأبىبننجرانظئلا-يثهواصلثم،موبرةق!ائمهأعطاناثم

أجداأنيذكرلمانه.الآخراثرواحداالمبسلمونوتبعهصاجراخرح

الحيث!ن!،الىتانمةليهاموالهيخةأومحةالىعادالأولهئمبماالظفيوردصمن

نطوا5،فثايخةأبل!)جرتينلوصدوفظميتبعينليستائحتينالقاوات

بحدلطدولةالمامةا!لسجلاتفىالمهاجرينأسماءتدوينلأسبقيةوفقا

للحبشهَوصلمنأول)نهيقال!صبرةفأبو.نفترضهمامذاأو،حةلك

بعدللحبشةهاصانهيقالالعاصبنسحيهبنوعرو)33،صاجرا

تب،،)تتابعلكلمةبالاضافة،ئقالحظهذه.)23(بحامينخالدأخيهمجرة

.انصنيرةالمجحوعاتمنعد!ْوانما،كبيرقانمجموعتانهناكتكنلمأنه

قانمتئهنادانهاسحقابنروايةمنبهنضيالفىوالانطباع

فمبوا!اجرينصأيامهفىالناصيذكرهمأ،كببتئمجوعنينإ

ماتيه)ا!موعتبنهاتايهبيقالحقيقة.الصلةعنمتثدغبمنه،لهلحبشة

الهجرةتولميفيةبسيطاتفسيرانقدمأننستطيعاننا.(عهجرتين

عوواخمههجرةأصاسابأنهافرضناأتفرضعلى)هجرتيقالىالواحهة

أثعائمتفا.فىالوأردةالأسما.اْيضانفسروأ.،(صحيعهرض

-صى

12(N!ح,e-Festschrift!27204-262ة!4ططه!هآ.ppصه+

-و!.ه!أحأ-!ط،

.899د+الطبرى+(

.084+،1"!هr،ل!،ب!+
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!كو!همكهمخف

ا!دولىنظامإ-يتدقىالناب0بنعؤ!!الخديفة؟-ءلأشعتةفئ-ا

عقاجمه(الملابيت)للمولهالطمة!مئ!النزانهين!يةأعليال!بمقتضا.

و!قاتختلفالأعطياتهنهوكانت.والادارةالحربفىضعاتهم

يتقاضاهـالذىالمبلخمبلضا-ممبر.منيتقاضىفالأسبقالاسلامالىللاسبقية

-لانت-5؟صنةاعتعدافىالجديهالنطامم!اوفى"بعمه!لممن

البدريين،طبقة+مىوعشيرته(و!)الرسولىزوجامفبعهطبقةأعل

منيبلومن،!الرسولمعبمرغزوةفى!لصل!ئلمحماركوااللىين)

ا!ابرين-تمثلالتىهىالطياالطبقة!لانتسابقوثت.فى.أنهإعحتمل

المؤكهمنأ"نهيتضح،للوضور3هذاصلىدارتالتيللشاقثمياتوربالرجوع

-لان-عتييعاأوالمدينةالىالهجر؟أوالحثةالىبالهجرةالمسلمقيامأق

فىالعلا!رطتIالىبا!لهجرةالتائمتدرلرفعكانS!ا؟-ظصلشرفساة

.(الاسلامب!للنبإلة.الجديدةاييرللمطوفقا).الجديدالنبالةسلك

لقتتمادامتلاحقزمنفيموضوعةتكونتكادالمناقشاتوهذه

،(عنهامهرضى)الصاببنعمرانجزهابذىالإصبلإح-عناصرماضم

شصورأنيمكنأو)التالىالنوبكلياعإدة.بنائهيمكئبإلفحلبحدثفط

ت(-لالتالىالأمورعليهما-جرت

وضنعهطعانخاصنحوع!(!ْ)محممدأراذ،ص7عامفئ

فأرس!الحبضةفىمازالتالتى-الصغيرةالمجعوعةتأييدعلىيالصوَل.

معهفعادوا،العودةفىولرافمهمالحا-لرحمبهلفغلمؤكدالثهيئ"رسولا

نىؤاضشكهمبعبولة-حِسقالرسَولفملفاهم"0ببضقمعاذألأبلعر6وِ

ذلنمنذربعافتضا-لتو.--.قد()!!تحمذألتى--لانخمبؤنكنأئم

أصبؤاوبالتالىللحبشةذمبواالذينعلى(أ-الهجرة.لفظأطدق*،لوقت

لمطهلتهكبمرنفسه،!)محمدمنجمعهلىاوكان،،صاجرين)

مساواقببملتعليلالمبررهذامنلابدفكان،وج!اعتةتحفرجهأآلكريمة

ألمكنمن!همةافاني،الظولسوة.المذتنة-اتنؤرةالىبالمهاجرين

أنهيدة%Alالىمكةمنهاصضكلةمملترةالحبضةليضنىمنلبضب

بتوصيعذ!ا(!)هحبدخنبوقه.هبرتين!فيبحقلنف!هطالب

!رهاجمواشال!تسة3الىعا!صورا-مرصه!م!يهماثال؟نانهجرةمفهوم

ثت!3
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الميلاض!ت!ايد!

المباجرينلقائمةتفحصناوبمندث؟2،)،!الرسولهالىأى)إليبماالحبشة

المجتبلمنأنهسنجد،(آنفاالمذكورتيهالقائمتينبينمن)للحيتةلاولى

للعدينة-والأضيتتخبثبةاءاهتابهجرثىقأموابمنكاملةغيرئمةظإ!ا

كانوامنفمطم.الحبشةالىالهجرتين-لبتاتكونأنالضرورىمنوليس

ابذينهم،المنورة)المدينةالىالمها!ينمنأضاواعتبرواالحبضةلهى

.)25،الأررالتائمةضهنى!ردوا

لهذهالرئيسييئرضينالمطبينمنكانال!اببنعرأنو!و

الأقلفعلى.الحبئ!مةفىأطولفترةض!واللذينالتفضيليةالمططة

جروزوجةالظببنعمربيننزاععنمضوظةلازالتروايةحناك

ضوهايلقىهذا.()*)26(لتسويتها!محمدظخلطالبأبىاين

(4Y)اعم.،ص،الكبرىالطبقات!سدابن،VA - 1Y.

.503ضشوالحاشية8صى،1يضاوانظر

.الكتا-باخر(ز)الملقانطر2()ه

.Ily!ى،3!النرجمة(بعدهاوما%35TA-)38،،6،البخمارى)26(

التيلملبخارىصصحطيعاتكلالمعنىبهذاحديثعلىالاستدولنشطعلم)*(

.(الملبىالبابى-العربيةالكتباحياءدار!بمةالمثالسبيلعلي)1يديفاكه

هعرتين،1منصابواعتباره!المبشةهاجروامنلفضلقشير(حاليثAهفالكن

كلعن(لناالمتا!ةالطبعة)البخهرىصصح1وردهاالتىلأحال!ثIيلى.وهيط

للحبشمة:بالهعرةيتعلق-ما

ذاتهجرمحمدار:!النبىقال:عائضةوقالت.الحبشلأمجرةبا-*..)

الحبضةهاجوبارصهكانمنعامةلريعالمدينةقبلها!رصفىنجرلابقيئبيئضظ

حدثنا،وصلمعليهاووصلىإلفبىعنوأسماءمرسأبيعن!ه.المديتةيلى

الؤبيربنعروة!لثناالؤهرىعنسر،خبرناهشامحدثنااليع!،مصداهـبنعبد

الأسودبنالرحمنوعبدهخرمةبنائسورأنأخبرهالخيارمنعدىبنافهعبيدطن

وكاتعقبةبنالوليدأخبفيعثمانخاليأتكلملأنيمنعيهما:لهقالايخوثعبدابن

له:ضلتالصلاةالىخجحينلعثمانفانتصبتةافهعبيدقال.بهعل!يماالنا!ى!كثر

الصلاةثضيتلهلماهاتصرقت!ت!يا!ه1عوفىالمبر1يه!!هلتصيصةوهى!ابةطيكلىلث

قد!قالالمىوقاذلشأنتل!نجالذىفصثتهمأيخوثعبدابنوال!4المح!ورالى-حلصت

ابع!تدلىضالاعثمانرسولجاهنىادمعهماجالى،ناضينماعليهكانالذى.مضي!

ظت:ثم!تيثمهدتقالنجعا6تكوتالتىتصيحتل!صالهقالعليهدخلصحتبىفانطلقحه.ا*

وأهنت!ورسولةووآمشجإنجه!منوكفتال!تابن!ليةوأقيل!سدايعثاثهانه

الناس!ثروقدهدبيهور1مخه!اورر!مولبصيمبا،بليمنالهعرقينوهاجو-ب

-رصولكيكع!؟خيابيالة!الالمدعليهمكيم؟نعالي!لهح!!ةبقالوليدثمانطى
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A&معمصد! t

عمواخطرهالنى،-الثقسيمأوأالحشيفوراءامامنةميم^wعلىَ

!نئجللهجرةذ-لرهداكفليس.بهأخةالذكلاالأعطياتلنظامال!!ابن

هيفقطمولاء،جبر8تكزوو!قالحبممةمن.عادواالذينهؤلاأنذلكعن

الرسوله"معبدر-شهدوا.لمحزوةارريناأإالبدرييقإصدصنفواينا!

بطبقتيهه.

ابثةالىالهجرأسباب،جأ

للامورفنامن-لثيرا.يزيدلا-صختهيفرفى-أئفاذ-درئاهما

المسلموتيظنهاالتىبالبساطةليستنهى4بالحب!محةالمضطقة

س!رها.فىالعذراءالىخلصصاعلمهمنالىخلصقدولكنلاملتمال!الله-

صعرتوكفت.ْلكتابعليهو؟نرلبالحق!محمدايعثقداكلهانفقالغمانفتشهدقال

كماالأوليينالجرتينوهاحرت!محمدبهبعثبماوآمنت!ورسومهقهاستجاب

ثم.اللهتوفاهحتتىغشضتهولاعصَيتهخاواثهوبايشه!افهرسول!صحيتقلت

عصيتهمافوافهعمراصتخلفثمغثحضتهولاعصيتهصا!واللهبكر1بااتاستخلف

فماقالبلىقالعلىلهمكانالذىمثلعليكملى"فليسىاستخل!تثم.فششتهولا

ضشاخذضقبةبنالوإيدشانمننكرتماظها8عنك!تبلغنيالتىالأحالميثهذه

مووكانيجلده1نعلياو1!رجلدةأربعينالوليدهجلدكالبالحقاكلهشاءافي!يه

كانالذىمثلالحق!نعليثملىلأظيىالزهيرىعنالزهيرى؟خيوابنيونعىوتاليجلده

رخىبكائشةعنأبىحدثنىقالهشامعنيصىحدثناامئنىفيمح!دحدثنى.لم

للنب!ر!نكرتاتصاويرفيهأبالحبشبمار9ينهأكنبصةفكرتاسلمةوامحبيية؟م؟!عفهااوو

وصوروا-مسجداقبرهعلىبنوافماتالحمانحالرجلفيمكاناذاأولمصانفقال!

.سفيانحشناالحميدىحلثنا.القياصلأيوماثهعندالخلئ!ثراراولع!،لصورتيه!ب

لأرخىهنقدمت:قالتخالدبنتخالدأمعن1بيهعنالصعيدىصعيدبناسصاق!جدثنا

اكله!رسولنجعل؟علاملمهاخميصة!م!اثهرسولفكصانىحوويةواناللبل!لأ

بدهـيميىحدئنا.حصنحصنيعنىالسميدىسنا.،قالسداهويقولبيدهالاعلاميسح

ثارخىا!عبدعنعلقمةعنا:راهيمعنسمليمانعن!وانة،بوحدثناحماد

النجاشىعندمنجمئاهلماعليناير"يصلى!و!ال!بىعلينصل!كناقالعنه

فيانقالىعلينافتردعليهنسلمكناانااثه!سوليالهقلناعلينايردلهلمعليه!سنا

العلاءبنهحمدحدثنا،نفصىلهىأردقال9نتتصنعكيفلامواهيمثعتشغلاالصلاة

بلغنلا!نهاثهرنىموصر،بىخهبرد8،بيعق81صلربني!ب-حلثناأصاطلبوصللا

بالمحبشةالنجاشالى.صمنحنا!لمنتاصتنةلركينايالميمنونمن!يلفبىيحرج

خييرا!مححيناثهفبيشاصا!ل!معا!ثىمعهحمملاطالبأييبنجبمويراطنا

مجر!النه.لملصفينهاهلياآنممتكى!الفيى!عال
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!دت!؟ا!دفمه

السيؤالتهذاكهالإجاقيعنهـ!عاولعنالان!حاض!صض.التقىرون

الحبنعة؟الىالمسلميئمنامبيراووهذاهاصلماذا

انقسولتط!ثىهابرراأنمهىالممكنةالأدلىالاجابةان

عرو!!إليفىواضعوتاءمِجةفىواجمبممااللةينوالاضطهاد

موايروال!ىليطفى،!)مصاأتوبركاءاسعىاينوروا!ه

الأوائلتالمسلمشهؤلاءأنكترفىلكا!اكفات!المبادأةاتخهالنى

أفهييئالاجايةمنهولدعم،المعاناةمنلخبرفهمالأساصىفىماصوا

إله!اصوال!الذينالمسلمِقأوانلعناسحقابنذ-در.ماأ!نذكر

اله-كحدفاءأو-قطياانتماءينتمون-حالتينىخلا-كانواالحبئسة

عشائرهىكانتوتلك،وعمىوتيموزهرةوالمطلبهاضم:عشائر

الذيئممأنهمالظاهرمنوكان(بحدىآسداستبدال!مع)الفضولحف

القوةفيهاالتىشمسوعبدبمخزومالمحيطةللحجموعةرضةالمط-لونوا

مخزو!لمجموعاتالمنتمونءكأمصدضمدقادهااتىفالمطرضة.(r)7المالية

I-لأتياعهواضطهادممشمسوعبد slفىتمثلت-!محمهتباع

هم.أ-بيئمنوحتىبل،عثصائرهم!ينمنلنزعهمعليهمضنوط

وتيمزهرةتمثلهاواقىالمنافسةالمجموعةففى،هحالأيةوعلى

محممهأتباعايذاءفىنفسهالشغفهماكيكنلمأنهالمفترضمنوفيهما

تكنلمهناومن،بدورهميكلرهونهاالتىالطياالماليةالطبقة!ابممادام

الهجرةفىالمسلمينمنالحشائرطبافرادعندنفسهاالضرورةمنلا

ف!اله،لا(لهمااشارتناالأنفللاسمتثناءيئوبالنسبة.الحبشمةالى

قويا-!لانوضهأقالاشابايزالىماكانأنهرغم(المخزومى)الأرقم

للمسلمينبيتهتقديمعلىقادرا-لانهلأن-عشيرةفىلفرعزعيماكانرهـصا

،لإضطهاد.بهلاخرين.يتعرض1يكقلم.أنههدامنينفهمفيهلمجتبعوا

و-لانة،ضسسعبدجليف)بجضىبن؟حمم!أبو-فهوالثاثى2لاستثناءواما

ابتىففههلىاومع-،ا!اصوضهله-لانفقهوبالتالى،أعمىضاعرأ

ءا38العر8،ا"ملاالذلانطر+(

.(اثموحم)-للحب!ثتمط!روا4للنينالمصلميئمهأ-(
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-ص!صه!ئ!

منضيبنيذ-لره:!لماسحق-)ين-كانبران؟بلجشةفمبانهفيكر-سحدِ

-..001تاليهاطبروا

السؤال-شالاجابةوفىالعجةمذهفىماشي!امناكأنديبعو

..ما.ذكرناهعِلىاعترإصسلتأضافهنا!-.الفقرةهِىص!ر،لمطروح-في

ظلالافطهاد!فدعمنالخلاص!ردلنحبتصةالمسلمئ،ه!جرةكانت-فاذا

أمنيقيعوكوا-أتيمكنهم-لاىيبنما،ص7سنة.حشحناكجصهم

طلب!مححداأنالىيشبرها&ينا-ليس؟ينةالمهفئ!بمحمهطيلضوا

يكفيهمماي!يهيىءصتى-للمدينةجرتهبالحبشةفياليقاءشهم

البفاءمنهمطلبأى-بزلكفكلقدالرصولكاناذاوحتى8المدينة-فى

بةاطأيةان.ذلكالرواياتلناتذكرأنالمؤكدمنمان-الحبئسة-فى

الأسباببضلديهمكانا!اجرينهؤلاءأقتنىالمضادالسؤالىعذامن

اياسبابمذهكانتوربما.مكةفىالاضطهادمنالتخلصغيرللهجرة

Wالأهم.حمه-خرى

الباحثونلناقصهالذىموللهجرةالثانىالمحتملوالسبب

يمكن!محمه)ه(مبادرةجمنالأملىالرواياتأنملا!ةمع.النربيون

أتباعهعنيضفبأن-لثيراصتحاكانأنهعلىمنهايشدلأنهللمر+

عنبابحادهمامتمامهبقدر،يواجهونهاكانواالتىالجاديةالصحوبات

مكةفىاياتباعهؤلاهبقىناذا،أنجرىمرةالشرداليوالعوتالر!ه!ر

الجدجمتعقيدتهموينكرون-ستدوقففأسرمبملضفوكلجكرضة

تماما.امفايةفيهبمامقنعجميرالثانيالسببهذاوحتى.(الإسلام)

بنىعليهالذى!اساسما6يقودناشههأممفالى.الأولبهالسبب

بضهمفان"شسهالوقتوفى؟مكةالىأمنةبض!هتوقصمالبائلونهؤلاه

منيكنلموربما.باعمحماثعمسكياالصامه-فاألمسلمبنمنكانوأ

مكةلىطلواأنالأفضلمقيكنالم..دبثهمعنوردهما!واؤهمْآلممكن

ورفعالأخرينالمصنلينأزرلشدا!صهلىايكنألم8؟!واىع

ا؟عحثويلالهم

.(المتو!بم).-نلحبضمةالهعرةأصْحأنهمقسبالصهو-!كه؟ى)"(

-؟2
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ا!رضةتزايه

ذهبواقدالحبشةالىا!اجرينمؤلاءافىالثالثالمحت!لوالسبب

فىقفىقدبحضهمفلأنوالآن.:ر-التصسلكفىلينخرروالمليها

مصدرالأنفسهمدبرواأنهمفلابد،شهراعثصراثنىحوالىرباالحبشة

.التجارةطرلقعنمؤكدايكونيكمادكماذلكلكونأنولابد،للحيش

وحتى.مكةأملتجارةمجالات-لاحدىالحبشةعنعروةحدثناوقد

الحبشةالىالمسلينمجرةلتب!س!فكيرذاتهحدفىالسببهذا

يأسصالةفى-لانواأنهمنفترضلماذا4عليهاصحبه!ى!محمدوحت

فى(للاسلامالدعوة)الدينىالاصلاحفىالأمل-للفيهفقمصاكامل

يكئلمفانه،الحبشةالىينا!اصاتجاههوهذاكاناذاحتىلكن.!كة

مقمزيدعننبحتأنعليناوجبهناومن.)،(!مح!داتجاه

.الاصباب

منجزءا(الحبشةالىالهجمرة)ذلكيكونأنأيمكى،رابط

عسكريهمساعدىتلقىفىيأملاكان؟الماهرة(فظ)محمد-ططبحض

دضمطلبهجتمنفعلقدجدهلكونآثالمحتمقمنكماالأحباشمن

الدعمل!ذاجدهطلبيفيدماالسيرةكتبفىليسا؟العس!كرىأبرهة

-..(المترجم-

الحربيةالجزيرةشبهجنوبلغزوكارهينالأحباشيكنلمفىبما

يكونفالبيزنطىالامبراطورأن-لما،هناكالضائعملكهملاستعادة

الفريى!وأنخاصةالفارلمىالجيشجناحعلىتكتيكىهجومعمىوامق

كاتهلأو.عاميقأوبعامذلكقبلالقدحمهعلىاستولواتدكانوا

كمامكةأهلتجارةلمهاجمةقاعدةالحبشةمنيجعلأنيأمل!!محو

محمدحاولهلأو؟اليياهاجرأنبعدللمدينةبالنسبةذلكبعدفعل

بحيداالبيزنطيةالدولةالىالجنوبمنللتجارةبديلاطريقايطورأن!

لهذهمكةرأسماليىاحتكاريكمشويالتالى،الملكيهَالدبلوماسيةمطال!صج

!لانتمكلأسياسةأن(TA)سابقةصفحاتقي،اتِضنالقد6اكجأرة

هكه-قىللاسلامالدعوهمنكاملماحمهحالةنىمكنلم!ْصحمداأنالمعني)ء(

(tلمترجم).

.ب/2الر8،الأولااللصل)38(
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مكةكخمد!هى

oneحيماديةصياصحة of neutralityغكانتشكبلاالحبشةمن؟!

الحبشةولَافت،الفرسمعللتجارةمكةرأسماليى)ستحدادعلىموافقة

التىوالرواية.اقتصاديامكةلاضطفوصطفىماكللح!لصتعع!

مقبولة4روايةللنبشى-لحبعوثيئ.رجلينأرسلواقداهييئأنمؤرراها

8%تكانتللحبشةالهجرةأنمؤدأهاالتىالنعلروجهةدعمتوربما

مجالاتبقىونتائجهاالبضةهْذهطبيةلكن.وسياسيةاقضاديةأبطد

مساع!ةتقديمعنالنجاضىمنعفاحيةمنناجحة-لانترب!ا.للتخمين

هذءفسْلتنوحتىمكةفىمرِقفهمبضحفباخباره4للمسلمينفعالة

اعادءلحى-التقليديةللروايةوفقا-الأساسىصدفهاتضيئفىالب!ثة

الهرغمالرابعالسببمذافانه،حألىأيةوعئى.يلادهمألىالمهاجرين

ظ،واالمسلينبضان-ليفلنايفسرلاأنهالاجوانجهبضىؤىجذاب

الث.فىانطوينةا!ةاهذهبا!يئ

الخا!دهبالسببترتبطاشتىاسنتيجةنقاومأنالصعبمنانه

عةال!طبيقالرأىفىحادافقسامهناككانأنهبهاونضى،وثيقاارقياطا

ا،ماجرين!نعسمالتىقاتحتهاسحقاينلناقدمأن.فبحدالناشئةالاسلاميه

مه-لانالمجموعةلهذهالقائدأنمؤداهامهمةمل!وظةكلضاماينأضاف

كالهالجامليةأثناءحتىأنهلنايذ-لر)!2(سحدوابن.مظعونبنعثطن

أنههحاوللاغةمرحلةفىأنهوكيفالضرضربيتحا!تى*علعونابن

!مasceticبالزههتطقةأموراأوتقشفيابرراالاسلامفىيد!ق

عم!سالبدايةفىمطعونبنعثحانضموقد،!محمدعليهايوافق

رأصم-على-نكبلا-موو-لانهالمهمبنالر!لامنكاممالاصحابمن

يخهالمسل!بينجماعة-لقائداليهينظرأن!ؤ-لدايكونهيكلادفانه،هذاوعل

.-نجكرأبؤيَزعمهاأخرىلجماعةمنافسه-الجحاعةتأى-!لانت

انمنبى!وفاةبعدصتىانهمؤداهاسحداب!ذكرهاالتىععروملا!ة

قليلاالابخحوقبنعثمانهفىمكرلم،عنهاثرضىانصهيقبكووابى

)92(-،03"6-193.
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المعرضةتزابد

مطحوتبنعثطنيينالتنافسعلىضامد)قع!-)ه(فراشةفىماتلأنه

.+،(خرىناحيةمنالصاببخاوعربكرأ.سوجماعةناجةمن

بنفخالد.الملينبينخلافاتعنأيضاأخرىاضلااترمناك

أووانهيقالاطسنمينأوائلمنواحفان3(شمسعبدمنسحيد)

محمدموثوبعه،خيبرغزوةحتىيصلملكنه)03،للحبشةماصمن

هذء.أشارترب!ا"عنهاقهرضىبكرلأبىال!اءيضأطهرأنهيبدو!

أضاالطريفةالحالاتومن.بكرآبىضدجطعةأوحزبلوجوديهالروا

-ااصمصربطالنى،سهممن)تيسبنالحارثبنال!جحاله

وكللىبدرغزوةثىكأسيراخذ!د.قيسبنالحارثبنالحارت.شم

هوانهيبدودكئ.3،الأالغزوةهفهفىللرصول!المحادىنجهالبفى

شطلىومد.)33،لدحبشةهاجرواالذينالمسعمينبينمن-لانأيضا

بىجبالحبالمتحلقةالأخيرةالروايةمفسالاسلاميةالمصادربحض

بهيئمق-لانأنهلرفضسببايعدولامفهومالتشكيكهزالثن؟ال!رث

.صربسه.من!يحمرا!اجرينا!دكمانواذا.الحبث،الىالمهاجرين

وصولهمتماريخالمصاترتوردلمعدوهناك؟متنهالآخرونيكونلافلم

يبدش(عد!من)النحاماللهعيدرننحيممناكوأخيرا.)33(للم!ينة

أوازلهأشهربينمنبكروابوهولانو،عدىقبيدتهزعماءأصدكانأة،

عا،قتهسا؟ف-الفتورأنيبدولكن.للحبضةيذمبوالمانذينالمسلمين

وعلى.الى؟ساسفىبكلر(بىمجموعةهى-لانتالتىئيسيةاليبالمبوعة

Pهحهالىكاتوربما.ص6-صنةحتىللصدينةفيمبلمفهولأقل،

كلوعلى.للفتنةترضقدبضهمانقالجمنعماسوةفمنفىحاضرا

قهكانالوام.بنالزيرأبا.لأنمحايداشامداليسعروةفان،حاله

والتواريخللعوافعذكر.فىدقيظيكنلمرربا،مظحونثعثئانتبح

ييية.بتضا

.!المتوحمأ-هحدكةفىيقتللم؟ى)*(

المترجم.ضمةهـلعح+()*

.،677،لأ،،،صعدابرة103

(fl)1،8016،الاصابة،حبوافي".+،.3ثافي.

.4،؟،1،،،سمدابرة+(

.(ء)الملح!انثر+،(

!تلأ3
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محصد!ضمكة

علىلانطباقهنظرا(اياخير)الخاسىالسببأنهذامننخلص

جردكونهعنبحيعايكونأنالىالأفربفهو،ا!اجرينكلظروف

فىالخلافاتبأنالقولالىحابئفىلسنافنحئ،حالأيةوعلى،إفتراض

كأ،حا!ةثرجةالىوصلتفتكنلمللحبشةللهوةأ!توالتىالرف!0

كانوربما.بالمرةقائحةتكئلمالأضىالأسبابانيضلاكرنا.sماإن

ما.حدالىذكرنا.مماقريبماضيئا-لانحدثما

عقاندذوىرجالاواضحهو-لصاالحبشةالىا!اجرونكانلقد

الصحمحةالدلنمةالحقائدهذه-دانتالحالاتبعضوفى.صحيحةررينية

بنعثمانحمالةفىهو-لما!محمهنبوةقبلضىراسخةالبضدى

.(الحبشةفىلس!ميحيةتحولالذلى)جحشبناللهوعبيد!ظون

المتوقعالخليفةبكرأبىسياسةلقبولامياليقغيريكونوققدهؤلاءفمثل

اننا؟عنهاراضيههيكونوالمالتىالسياسةهذهما.!للرسول

نجحما!محمداأنعلىنصرأنلناجازوربما،التخينالانستطيعْلا

ذاتكانتدعوتهلأنالا(وسياصىدينىزعيم:النص)وقائد-لنبى

وأولئك.(!الرصولأعلنهاأى)محلنةواجتطعيةسياصميةلمبحاد

لقبول!مست!ةكانىَعئسائرالى!نتمونممن-لانوامكةفىبقواالذين

حلفالىبالنظر"(ذلكمناستثناءععى-لانتربما)!سضمحمدقيادة

كانتدمهما.جميطالشمائرضهفيهاشتركتافىالقديم"لفضوله

عليها.سيوافقشكبلاهـ!لانمحمدافانه،بكراجمهصبيِاسة

لاضاءمطولةكانربما)ه(المبادأةاتضالذ!هومحمدابْنوالضل

الضرورىمنليسلكنة،مكةفىعنهتخلواالذينبيه!الأصاصيةالدوافع0

هـعيتفقلمماانه.الطريقةبهنهكا!لناأ!ماحةالبياناتنفسرأن

خلافأوشقاقحددوثامكانبسرعةيعىأن(!)محمد.ش!مية

باترلذا،السيئةالنتائجويتحاضىالثغراتليسدظواتبسرعة-فيتخذ

الذىألاسلاممصالح.معتتفق!ةلتعزبزالحبثسةالىالهجرةباقشاج

ي!تلمالطاهرىهدفهفىقالاسلابم+الدقيقةبطبيضهواعبئغيرلازلنا

ة(المتوبم)-الحيضبةالىللهجر8.اتهاعهوبالذىهواى)*(

v-ء4
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المعلرضةتزايد

فالسرعة،(عنهانتحدثالتىالل!ةهذهحتى)النجاحمنقليلاالا

ت)عادو)الذينوالآخرينهظعونبنعثحانمعنلامورلتسويةالنسبية

-لاملةقطيحةهناكتكنلمأنهالىالأقلعلىشمميرللمدينةالهجرةقبلمكة

فىأنهمالمؤكدومن.!ومحمد(وجطعتهمظحونبنعثمانأبينهم

الصديق،!كرلأبىالخاصوالوضع(!)محمدزعامةقبلواقهالنهاية

لجر.غزوةفىشجطنكسعلمينوحاربوا

رضة11تامناور-3

منتبقىعماوالطبرىهشامابنلناقدمهاالتىالمع!نوماتأنمع

الهارجيةالمظاهرعنمقبولةصورةلناترسمفانها،قليلةالملكيةالحقبة

اسقرتمن!ستقاةمعلوماتوهى،(!)محمدواجههاالتىللمعارضة

-لانتنقدحغيقة.بهوردلماالأصلطبقصورةليستدكنها(الكريم)

كىالمبالغةبعضفيهاوالطبرىمشامابنقسهاالتىالمعلوماتهذه

المواضعهذهفىالمبالغةهنهتكونأنالمحتملمنمن،بحينهااتجاهات

.الغربيونامتابيغترضمماأقل

المسلميناضطهاد،11

،ضطهَا-جهلأبوبهيقوم-لانلماوصفا)34(اسحقابنلنايقدم

ناكانوأنه،أسلممنضدقرشممايحرض-لانأنهفيذكرالمسلحيق

دينأتترك:لهوقالهوأنبهبثصدةاشقدهأهميةذىضضىباسلامسمع

اين،صائبغيروحكمكغبىتفكيركانمنكأفضلأنهمرغمآبالْك

وضياعتجارتهرواجبوقفهسهتاجراأسلمالفى-لانوان.شرفك

وحرضضربهمؤثرغ!رضصحمفارجلااسلمالذىكانوان.مالهرأص

ضه.الناص

بهلأبىاضطهادأنالمؤكدمنليسأنهضمالعرضمذاومن

كا!ان،والضتمالسب)اللنىالهبمممنقسوة+لثر-لانلدصلين

بمعط.!ط0602م!مامابن)،3

5؟2
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.مكةمحمدكل!كل

جه!،أبانانئحأناأتلكانانأما،نافدأصطضضاالسلمصذا

لهصندلاالحالرقي!،المسلم-لاناندإما،اقتصادصاضضطاعليهيمارس

الجانبمنيتكانتقريشعثائرمصمولأن.بشما.بهنياعقاباعاقبه

اذا-ذلكمنأصوأموعاأوخطيرازعاجاحداثعلىقاثرةتجعلهابمرجة

تعرضواالذينأولنكفانه،سيئةلمطملةحقئهاأوأفرادماأ!توض

ز؟اطاتا.لهمليس!حصناو،ائمبيدمنوكانواقلة-لانواقاسىبهنىل!فاب

اك،حيةمنالممكنمنو-لان.(الارتبنخبابمثل)واضحةششائرية

؟(منهأتضأى)حلفانهاأوأفرادهاأحدالشمائرا-دقتخلعجنالر--"

حدتكهذاشيئاأنويبدو.القبيلةشرفمنيقلل-لانالاجراءهدامن

عنآيضاوفصح)35(الشنهابنحمايةيقبلرأيناهلأننابكرلأةك!

تيمعشيرتهفان،حالاأيةوعلى.محاارتبطاقدبكروأبىهووأنهطلحة

مم!عثصيرسهحرمتقداضساهوء!محمدساثوشبماقويةْتكن!!

طلبولأنه!منابسيئة!املةلاقىلأنهللطائفزيارتهوقتحمايتها

أخرلى.مرةمكةيلمخلأتقب!الأخرىالخم!ائرأفرادأحدحمماية

ءولها.فىشكلا،مشاب!ةأخرىوألحعالا،-ملأبىأفعالان

.المسلمونلهاتحرضالتىالغتنهعنحدينهاعندأصراجعأيهااو!شارت

عندالنقطةهذهوتتضحءظسيااضطهاداليسحذافان،ا!حاأيةوعلى

!بنوطبقماتاطبرىوكتاب،هشاملابنالسيرةفىالتفاصيلدراصة

أنهم!رضهوماأوالحالاتأسوأسولىتذ-لرلمالمراجعفهذه.-!عد

.العامالمحدلأوالحامالوضعهوذلكأنتذكرولم،الحلاتأسوأ

اليهذمبفما.عنيفايكنلمالاضطهادأننفترضتجحلناالشواهدفكل

عرضالمسميناضطهادعناحديثابأناتهاممنالحربيوقالباحضن

وربما.الأولىالمصادرعلىينطبقيكادلاالاتهام!ذا-فيهمبمالغبشكل

تبيئاكىالحالاتألتى.قتناولتلئامىللمبالقةالرئيسيةالأضئلة-لانت

.الردةعلىواسضعصائهبحقيدتهالشضىتص!صك

ورتخه$المختلفةالمعارضةظامرأيدينابينالتشادادوتوضع

بلاتوإله(!!محمهموجمنتد.،"صحخقأبن-غنأنفاا!لتضلةابنترةءى

بمدها.وما355،هشامابن)35(

؟46
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ا!دضةايدنؤ

بابعندالأقذاراوالمماعهبالما،جيراله-لقيام4بسيطةلاهاناتوتحرض

موتبحدرْادتقداخفطيقاتحدةتكوقأنالممكنومن،يهته

منعنهاقهرضىيكرأبىرأشمالتدنىأنه-لما.)36(طالباء!

ىا،*سلامتحولهمنالفترةفىدرهم0005الى!رءم-..ر.4

جهلأوربهمع!الذىالاقتصادىنلضغطيرجعربما،)37(الهجرة

يكلفلااضعبدمادامسمدابنذكركط(لحتقهم)الحبيدضراءوليس

احرقابامجالفىوضوحاالأمثلةوا-لثر.)38درصم.ث.حوالىالا

)!+،فهيرةبنوعامررباحبنلَبلالالعبيدمطملةمنقْضح.البدنى

لخبابمثرعىديندفعوائلبنالعاصر!ضهذامنجداوقريب

عليهنطلقأنيمكن)الاضفهادمنانرابعأننوعوحتى.4()ءالأرتإنا

!تأعضاءيمارسه-لاق(البدنىالعقابذلكفىبحاالضغطممارسة

احمبر!والأخوالمكالأب،الواحدةالأسرةوداخلبا!نفسياانشيرة

،هثمصامبنوسلامة،الوليدبنالوليد:منملجهلأبىومماملة

الأمثلةمنتص،نفسهاالحشيرةأفرادمنوغيرهمربيعةأبىبنوعياش

سحد.ابنكتابصفحاتأخرهـفىأمثلةنجد-لناوان.)41(المعروفة

بني!يدعلىوأصتهياصبنعمارالحنيفلهاترضالتىوالقسوة

الضوعْمذامنكانتربما)2،(صخزوم

!نطام.المعتدلالنعمنيكونياكاداطسمميناضطهاد-لانلقد

عثصير6-لليةحتفىمتسثلامكةفىومطبقاداءلاكان(الححاية)الأمن

بث!اءالأخرىالشمانراءلافيمسلمالىتحوكىيمنعمما،لأعضائها

فىفايفشل.الاسلامفىراغبةغيرهوعضيرتهكانتلوحتى!ير

.سدها.1و،8911،الطبرى،1830185،مشامابنآ+(

.IVY،1%،سدابن)+(

.1،27،21ب،صعدابن)38(

بعدها.وها0503مثمامابن)93(

.116،؟%،صعدابن)0،(

.15بعداوم603،هشامابن)؟د(

.603،مثامابن)43(
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مكةمحمد!كل

عنيمثرفمنلنقصأخرىعشاثرعدوانضدالعشرةابنعنالدماع

عدى:قصر)الاضطهاد-لانلذلك.وقدرهاالعمئسيرة

يكوتكأن،العشائريهَالعلاظتفيهاتتأثرلاحالات(1)

مشمؤ!الفعحيةيكونألاأولفسهاالشميرةمن(الهاءيكلسر)المضطهد

العشافى.منعش!!ةأيةلحماية

الت!رفيمسأفهمنعليهتحورفماضمنتدخللاأعمال(ب)

بالقولهالايداءأيضاوربالاقتصادية-لالضغورو،الضائرىأوانعبو

كلها.عضيرتهفىلافقطالشضفىتؤترالتىالصغيرةوالأهانات

الوليد؟الاسلامأصابععلىبلنقركافياكانريماا!ودالاضطهادتا

الاسلامقوكطربمابل.دينهعنجادمسلمأىلتراجعكافيايكئلملكنه

اليه.يت!مولونالفقراءجعلباًن

هاث!مبنىعليالضغط(ب)

قادرا!صمهاجعلماهوأنفاضرحمناهالذىالأمننظامكانلقد

زعحا.معارضةرغمم2ITسنةحتىللاسلامدعوتهفيالاسترارعلى

الذلىطالبأبو،النبىعبمموالوقتهذافىهاضمزعيمكانلقد.مكة

اماملةالحمايةيقدمأن-للاسلاماعتناقهعلمرغم-مسضحداكان

رأسهموءا!قريئسزعماءلطوقد.الض!يمةفىاعضربوصفه!لمحمد

كلت!مح!دايوقفأنامامنهطالبيقطالبلأبىموةمن+لثرجهلأبو

طابهأبافان،طلهأيةوعلى.لهحمابتهيس!أنأوالجديددينهاعلان

موقفعلىللموافقةعضيرتهداخلأمورهودبرالحرضينكلارفض

عضمنرةالرسميةالناحيةمنكانتالمطلبعثصيرةأنرغم))43(مذا

كضسيرةمطوصارتامختلفةلأكراضياشمانضمتأنهاالا،متقلة

.(وأحه

))JT089ءلألجرعأ،لأ07-هه؟.مثااافي - %IVA؟.
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http://www.al-maktabeh.com



المعوضةتؤايد

كافياصبباذاتهحدمىيكون4فيئرفهاوزيادةالعشيرة!تأنفرفع

لقد.ذلكمنكثرامورهناككانتربمامن،فعلهْمالفعا-طالبلأبى

أوضاعها-لانتهشامعشيرةأنيبموأنهآنفاذكرناهممالاحظناانصبق

شبابهاخيرةمنواحداتغقدفأن،السا!ةالضبخلالتدهورتت

جانباتفقم!اياكبيرةخسارةيعدالمرحلةهذهفى(!محيمدايقصد)

ربماالعثصيرةوشرفمحعدلصميةفبالاضافة،هذامنوأكثر.قوتهامن

رغمالاسلامالىمحمدفدعوة،ألاقتصاديةالسياسةصمألةهناك-لانت

مسااقغصاديةأمورامستأنهاالاد!تية-الأساسفى-دعوةأعا

حلفلاتجاهاسترارااعتبارهايمكنكانربماالناحيةهذهومن،وتيقا

واذا-الخلقيةالمبادلىءمنالمجردينللاحتكارييئمع!رضتفىالفضول!

للسياسةاستراراو!محمداعتباريحكنفانه،كذلكالأمركان

تلقىاذاللدهشةيعكوماهناكفلمسوبالتالى؟هاشمةلمشهالتقليدية

أنهبالملاحظةوالجدير.لعشيرتهالعامالدعممنمحينافراأيضاهو

الأسدعبدبنسلحةأبوهوآخرمسلمعلىأضاحمايتهبسطقدطالبأبا

فىلهبأبوأيدهوقد،)44(مخزوملعشيرةينتحىالذلىأختهابن

ذلك.

لنضغو!اسشسطنمآنهطالما،دراستهاشائقةحالةلهبأبىوحالة

طالبلأبىالأصغرالأخمولهبأبو-لانلقد.!شامعتسيرةعلىالواقعة

شمس،عبدزعماءأحدسفيانأبىأخت!!لزواجهيدبركانهعنه

-للها.مةالأسايمىالزعيمهوأصبحللهجرةالثانيةالسنةوبعد

زو-تعشيرةجانبأخذ(-!)لمحمدالمعارضةاشتمتوعندما

هذاحوالىفىأنهفيهشكلاومما،(!محمدايقصد)أخيهابنضد

lتمالوقت أثلنايجوزوقد.وابنيه!محمدابنتىبيهلانفصاله

والمصلحيةالتجاريةبلاقاتهمتأثرا-لانهذالهبأبىاتجاهاننفترض

عبب*ضسس.مع

دبرو)فقد،عشيرتهعنعزلهفى!مححداعداءفشلوثدأما

-(اطلببنوومسا)هاضمبنىضدقىيشعئسائر-للتحاثصأمر

،!محمدند!لةالمصمراطامنمرصلةالصوةمفهتناصبةمن

.،،01مثامابن)45(

9،؟
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مكةمحمد!قى

بهايرلبطومامخزومضاْدلتططممرحلهاخرىقحيهمنلحدأيضالثني

الحمى.هداغعمورجمحمى!ثفحا،الفضول!فصسابع!ىترعتضصْ

مهصدليلا"لحداناسحقابنلملاظاتبالأضمامه)5؟،طالببىجومصيدة

871ْ-لأ32هشاولابن)5،(

الحلفةهذاعنمشامابنأوردهمانص

ال!عبدبنزيادفحدثنىالفضولحلفو1ها:هشامابنقال:تسميتسبب..+

iىهلماجتمعوا،حلفنى01قريش!نقيانلتداعت:قالاسعحاقبنصحتعنالبكامَى

.لذىينكعببنمرةبنت!بنصعدينكعبقيعمروينجدعانبناقهعبددار

.العزىعبدبنوأسد،المطلبوبنو.هاشميتوةعمدهحدعهممحان،رصفهشرفه

منصظلومابمكةيجدوالا؟نعلىوتعامدوافتعاسموا،مرةبز.وتيم،كلاببنوزهرة

تردحتىظلمهمهتعمىوكانفا،هعهه!مواالاسالتسانر!ردخلطصمىوتيرهم،املب

الفضويا.حلف:الحلفنلكترشفسمت.!ظلمفعليه

المهاحربنزببنمممدفحدنس:اصحاقابن!ل.ميه!امهرسمولحديث

الد!رصولتال!:يقولالرهرىعوفبنا!هعبدبنلحلحةسمعت1التيمىقنالذابن

أدعىولر.النعمحمربلى(ن:حبصا،حنتاتعانبناثهعيددارششهدتلند+

.،لأجبتالاسلامفىب

مزتوحدثنى.اسحقابنظل.الحلفاحياءاشلدعوةكل(فيل!دلحيثدالحس!ت

حدته-التيمىالحارثبئابراهيمبنصمتأنالليثىالهادىبن1سامةبنا!عيدابن

ابىبنعتبةفيالوليدوبين،عنهحاالدهرخىطالب1بىبنعلىبنالحب1،3بينكان!نه

-سفبنأبىبنصضويهعمهعديهااهره.المديتعساْميريوصذرليدو-صفبن

حقهلمىالحسيئعلىتحا!لالوليدفكان،المردةبذىبينهماكأنمالىضمنازعة

شقى!خنن68و،حضمنلتنصفتىبافهأحلف:الحسينلهفقال-لسلطانه-

!اعبدهقا!.قالألفضولبحلف،دعونثمترظا!رص!ولمسجدضلأقومنئم

أحتثوأنا.قاكما-عنهاقه-رخىالحصينقالحينالوليدعندوهو،الزبيىابن

جميعا.نحوور9َوحقهمنينصفحتى!عهلأضمنثم.سيفىلآخن!نبدعالننساثه

الرحمنعبدوباخت،فل!مئلضال،القهيرىنوفلبنهخزمةفيالمسرورفبلغت:قال

9نحمفعتبةفيالطيدقلكبلغفلصا،فلد!ثلفقال،التيساثهعبيدبنعثمان؟بن

.رضحتىحتسنالحسين

؟زبوحشنى:اسحاقاينقال:الحلفمننوفىوبنىشصىعبدبنىخروج

:قالالتيمىالحارثبنابراهيمفيصحمدعنالليثىالهادىفي1ساصةجناتعبدابن

ن؟مصدوكان-منافعبدبننوفلبنعدىبنمطعمبنجبيرفيصحمدقمم

وا-تبمالزبيرابنقتلحينالحكمبن!ووانبنالمل!عبد.علىفدخل-قرفيىعلم1-لجير

فيةكأ."واتتمنحننكنلأل!،صعيدابايا:لهقالطيه-دخل!لمااللهعبدعليالئاس

ادبخهعبدقال6الضولحلففى!نافعبديئمنات-فىبتى.ندظاعبدبنضسبىعِهدبنى

،-ة.وأمتمنحئخرجنانقدواث-*ةولا:ضال*نلهمنبالحقسعيد1بايالتخبرنى

صلقت.:تال

ييوصا.هصدتضيق،89-86حمحه
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المعلرضةتجزمد

ذلك،بعدتلفيقهجرىفالقصيدقهزهبحفي،كاناذاوحتى.ذلك-ئركد

الفترةهن!فىمكةبأمورخبرةذوماشضىيكونأنلابدهنهاكثيراطان

الأصما+وبضبالفلْطالبأبينظممن-لانتوربما،نظمهاالذىءهو

ا-لثرهووط.!محدأعداءقوائمكه-عادة-تعرجلمالمذ-لورة

جميعاكافواماشملبنىأعداءأصبحوالأنهملاومتعرضواالذينأن-أممية

مصت:اسحاقابنروايةقبلنااذ)-وهم،الفصولهحلفعسْائر-من

،قيمومن.وعتبةالوليدوأبوسفيانوأبو،وابنهأسيد،ضسسعبد

اياخنسأوأبىءزمرةومن.جسكاربنعميربنوقنفذاللهعبيدبنءثممان

ومن.سبيع،فهر)نانحارت!وءت.يغوثعبدبنوالأسودقضرابن

عذامنوحممروطعمْعمروأبو،نوفلومن.-ويندبننوفل،أسد

الغياطل:)إقدامىئهمأتأمعلتحالفهمللومتعرضواقدالرجالهؤلاء-فان

.ومخزومجمحبنواوخلفوبحو،بنو.سمهمو01

والمطلبهاشممماطعةحركة!رت،الكبيرالحلفهذاتكوينومع

يتزوصاولاوالمطلبهاضممعالمتحالفةالشمائرهذهتتعاملألاقضتتى4

عامين،من+لثراستمرتفالمقاطحةهذهأنوظهر.يزوجوهمولا!نهم

العشائرمنكثيرينآ!طالماالكفايةفيهبماصارمةتكنلمربماأنهاعع

-لانتواذا.هاشملبنىبالفعلمصماهرينكانوا(الطاءبكسر)المقارولآ

تتأئرلمأنهاالمحتملفمنللشامقوافلهاارسالمواصلةعلىقادرةعاشم

شمكو!أوتذمرالناتذكرلا،حالأيةوعلىءالمفاطعة.كذه%هـاكعببرا

افحاموالمسار!الثسامالىهاضمقوافلبضموصأى)الضوصجمهذا

السببهويكنلمء!محم!علىالحمايةبسطأنالىيتسيرللروايات

.(المقاطعة)للنزاع،الوحيد

بهذاالبادىءفان،المقاطعةع!تْماة)46(اسحقق41الة9لووفقا

أبىبنزميرذلئافىوأيديعروبنهفامحو(اخقاطحةانهاء)..،ل

!زمحةالبخترىوأبو(نوفلهن)علىبنوالمطعم(مخزوممن).أمية

-لانقريشاجتماعفتءحالأيةوعلى.(أسدمنو-للاهما)الأسودابت

.934-34لا،ثمامانجا)6،(
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مكهدى!محمد

وكلف"المطلبعبدبعتعامحةهىزهيروأم.أولاقامالذىهوزمير

هاشم.لبنىلانجذابهأسبابلدله-لانفقدلذا،خالههوطالبأبو

)47(.أتااليهااشرناالتىطالبأبىتصيمةفىأنهبالملاحظةوالجدير

بذلئهالمديحهذارب!ويمكن،ماشملبنىلمساعدتهلزههبقوىمديح

الموقف.

هؤلا.اليهاينتمىالتىالضمائرنلاح!أنالمهممنأخرىومرة

الضحانفهد)داخلرضهالمططبيعة-ماشيئا-لنايوضحفهدْا،الخمسة

اساسا.لضحرككانزهيراأنالمفترضمنء(المقاطعةتحالفأانكبير

كانفقدمحزوممنكونهصيتمنلكنه(اننسب)ادم.رابطةمنانطلاقا

فىبدألهأالتىالسبشةضدالهجوملتزعمالمناسبالشخصمو

يتحر!لوفالاَخرون-لانفربما،!الأيةوعلي.مخزومعئسيرةالأساس

كانتالتىوعامروأسدنوفل:لشائرلنتمون-لانوالقد.أخرىلعوابل

فىأعضاءدكونوالملكنهم؟(المقاطتحلف)الكبيرالحلف-لونتف

بأطن.فىداخلياتكتلايئسكلونأعضاؤهاكانربماالتىالقديمةالأحلاف

فيرالفضوللحلفالاَخريناياعضاهغيابكانوربما.الكبيرالحلف

أنيفترضىالأخيرةالف!ترةفىمن،شسىببيتحلقفيحاالامعنىذى

مخزوةمعقويةوتجاريةمصلحيةأرتباطاتذاتأصبحتقدشسسعبد

تشكيلهايعادالآنالقديمةالأصلافبدأتالمشتركةالمصالحكهونتيجة

يرورانهلظنا،المقاطعةالغاءقادةدوافعنخمنأنلناكانواذا.جديدمن

العضائرموقفمندعاقدوالمقاطتامبيرالحلفأنمنتحققواالوقت

وأنه،مكةتجارةعلىالاحتكاريةالسيطرةاحكامالىصدفتالتىالقوية

.الأخرىالحئمحائراضعافالىبالنالىأدىذلك

بعشبرته!محمدعلافةمرت،اثاطحةنهايةبحدطالبأبىوبموت

اقالى.الضلفىذلكوصنتناود،أخرىب!رطبما

838+مدام+،(خ!ة - IVY.
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المعوفةنداب

،!)محمدعلىالشمويةكلوض،ج"

جمامهبوالطبرىاسحقابنمنكلأور!ماطريفةاشارةتوجد

وأتسويةعرضمكةزعحاءْبضلمحاولة-بدالتهاقبلوربما،المقاطعة

)48،اسحقابنويورد،روا!تينالطبرىويورد.!محمدمعصفقة

ومعاسحقابنمنمنقولةأنهاالىالثانيةالطبرلىروايةوتشير،ثالثة

نأالرواياتهذ.منويتضح.مشامابن-لتابفىواردةغيرفهى.هذا

عنثصاذاوالجا.التروةعليهوعرضوال!محمداقابلوارجالأربحة

طتهتهميحترفأنعليهوأنءالله"ميحبدونؤأنهم(ألهتهم))عمأوثا-سب

شكون-لانتأنفاوردتكما(المسطومة)الصفقةهذهمتلهْ!ل!4

هؤلاءعلىوالترني.رفضمالذلثه،!محمددعوةعلىالقاضمة.هى

والعاص؟(مخزوممن)المغيرةبنالوليدةهمكانوالقه.مثيرأمرلم!لأرب!

حلفبنوأميه،(اْسدمن)اطلببنوالأسود،(سهممن)وائلابن

التىللاحلافتنتمىعثصائرمنهؤلاءمنثلاثةوكان.،جمحمن)

صحةيؤ-لدوهذا،الفضولىوحلفهاشملبنىقديمامنافسةكانت

حدث(النبىمساومة)اروثهذاأنالىيشيرالوليدفذكر.انرواية0

وربماالمقاطعةْبد+قبلوبالتالى،مخزومزعامةجهلأبوكدساْن.قبل

محمدبنبوةالقبولتملوأنهمنالتحققهوالوضهذامنالهدف-لان

فمن،حالأيةوعلى.منهفكاكلاكأمرنرعامتهقبولهذامحنىمان!!

هو-اثعاطحةبدءبعه(المساومةأوالرض،الحدثهذاأنأضا،الممكن

المقاطعة.علىتماطموافقينيكونوالمالأربعةهؤلاءوأنالمصادرتذكر.،ما

منافسامحمدايشبرأنيستطيعلاالسنكبيررجلاباعتبارهالوليدو-لاق

،(و!الرسولالىأىأاليهجهلأبىنطرةمنالعكسعلىلهخطيرا

هذاوعلى.الأوثانعبادةبأمرأمتمامابهثرأيضاالوليدكانهـوربما

بهذاألروايات!لانتاذا-!الرسوذعلىعرضتالتىالصوض.فهذه

منمانوعلىتحققراقدالرجالهؤلاءأنقتضمق-صحيحةالف!

-لرجلموامبهمن؟النص)بر!لمحمدالقباديةام!،الى

.،.*!ي!م.رروب

.933،هشمامابن،لأ؟99،الطبرى81،(
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مكةمحم!!فى

ا!ريم،)ثث!صاثرأن-،

ايدلىالانطباع-أ!4(كمتانىلأحظكما-ال!يمالقرآنلؤ!ر

اضطهادأنوهو-الاوانلالمؤرخينلكتاباتالنمديةدراستنامنبهخرصا

الأعراتتمنعها(فعالهأيةيتغص!نيكنونمالمحتدلهالنعمن-دانالمسدمين

دهـدرفمحمهلأعداءاللريمالفرارفىالمتظديةمالاشارات.منعا-حادا

كماهناك-لانلقد.شخصياولهلرسالته،الكلامى)النفظى-النقدعلى

فجدنكادلالكننا،والمسلمين!محمدضهومكاقد-لمؤامراتذكرسشى

الكلامى.الهجوم-لانوربما.13اضطهانسسيهأنحقيقةيشحقشيئا

المؤ-لدفمئْ"طويلةبمدةالغرانيقأياتحكايةقيلالرسولضندبدأقد

-من.أسبقالكريمالقرآن!ولمنبمرحلةارتب!قدالهجومهذاأق

ينخفلماقهأنعلىالتأكيدفيهاوجرىالأوثانفيهاذكرتالتىالمرحه

.ولدا

ل!محمدلرصالةاث!سالنعَد،1)

*(الحسابْيوم)للبعثمكةأعلانكارا(!مرا-ااميةالآياتتشير

لي-الانسانمنأساسياجزءالجسد2ايعتبرونكانواز3!-مكةفامل

بللحياةاعادتهيمكنالبثرىالجسدبأنالاقتناعع!ىقادرينيكونوا

محمد!تأكيداتعدىحاسماردالهمذلكبدالقد.رميماأصبحانه

:التالياتالآياتمنها،o()0-لثيرةأياتتشير-لما

أيهرآواواذا)13(يذ-لرونلاذكرواواذا)

ذا-11)15(مبينسحرالأمذاانوقالوا)،لأ،-يستسخرونه

أوآباؤقاْ)16(؟لمبعرثونانا1وعظاماتراباو-لنامتنا

زجرتصفانما)18(داضوقوأنتمنصمقل)7؟(3الأولون

+السورة(00)910لنطرونهمفاذاوأح!

.أالصأقَئةأ

)1t(نلى.حاههلاول!

طميا-1خر!كئيو8:ادمور6)93/.؟!مابعد"ما،أه!3.ومايخغ!قاأثي°()0

86-8 (11) .IA،9)بصماطو-L-0 Wافي....بصحا
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4المعيرفترايد

أنهالاجدليةلأسبابأساصىبشك!يترررههاصؤاهـالمظلوبينما

أشار-ل!ا،يةولونكانوا!همفلةأهلمعتفداتمعمتمش).صميف،س

:(اْلكريم)ن2التر

يهدكتوماوفحيانموتالدنياحياتناالاصماوقالوا)

(.ْ)،2(يظنونالاهمانعلممنفيلكلهموماادهرا،

.(تيةلجاا)؟5ةش-و-لى!

وفِىالا-إلحياةلإيكارههةمرةتنومرةالكريما!نرأتويوبخيم

الح!اة.م!ععلىنفكيرمم

توضحذكرماالآنف(الصافات)37السورةمنالترأنيةوالايات

الجاثيةسورةمن34رقمالأخرىبالآكةأحياناترتبطأبعدنقطةأيضا

بةالحياةالىال!صداعادةيصنونفالمكيون.لتوناذكرناهاالتى

أنهايبدوالسحروكلمة،صحرمسألةبأنهار.يطأصبحقديكونأن

.)52(صحيطضيقيافحلاوليس(خادع)أو(مضلل)فعلالىاشارة

السحر،الىالكريمانقرأناشارةقبلموجودةكانتربداالفكرةومذه

ىأالاضارةخاصة-السحرالىالاشاراتبضىكانتأيضارباأنهالا

الوحى.بهايقصد-كساصع!ححف5

ثأأالمجردبشكلهاالبثبحمليةامريماقرأنأياتترتبطوشم

فىخلودعنهينتجالذىبالحسابالمرتبطبالبحثوانما،،بحثمطلق

اجسادهم(بحث)ايأمواتاحيا+فم!معألة.جهنمبدضولعقابأوالجنة

محمتحارضاغريباأمرالهمبتلأنها!صمهأتباعبيقمثارةكانت

رفضاالعقيعت!ذهرفضهمالقرأنوضحلقد.الأخرولاتفىغعاش

نأيعنىقدالايجازمذا،)53(موجزةلذلكالقرأناضاراتأنرغم،تاما

(2o)!92"ية.34لورةا!؟5أمة،25لورة.

،يات251انسورة،هابعفو!ا01ا،ية!83السور،،27لايةا،874السمور5(+

بعدها4وما03الاية،+الحمورة.بسماوما8102ية،*الصورة،1،-؟لأ

1 . Tv I-Lb j11.ء2الرر8ءبعدماوما..،يةLالخ...؟3ية

؟25

http://www.al-maktabeh.com



مكةمحمه!كل

عامةبينالمناقشاتفىبارنرامكانااحتلتكلدالرميمالجسداحياءمسألة

الأظرمىكانتربماالآضةفىالحسابفكرةرفضلكن،مكةاهل

ليتحكمادخالهتمدافعأووازعأنهاتصنىمادامتانلهعةالعمليةلنتائجها

.الأفرادسلوك!ا

وراءأ!ماكامنا-لانربماالآضاليومفىالاعتقادفعع

:!لمحملاوجهوهالذى)54(السؤال!

السوثة(00)2،(مرساها-أيانالساعةعنلسألونك)

.(النازعات)97

طنتالأقلعلىأوالسؤادهزافىالكريمالقرأنأجابوقد

ههالسؤالتوجيهمنالهدفيكونقدلكن،لهتحاشفيهااستجايته

.!محمدارباك

أعالمجواقه،يات07عنتتحدثالتىالقرآناأكاتمنو-لثير

.(الأبدانبعث)الجسداحبءتكتنفالتىللصعويةفعلردأواستجابة

وخلالالأفكارمنسلمعلةخلالهللانساناللهخدقعمليةالمَرأنلناقدملقد

!يه.الروحسبحانهالهْونفخالربمفىالجنينقطورهوبطىءقطور

لأنهةسبحانهاقهأياتمن(علامة)أيةذلكأقعلىامريمالقرأنودل!

اعادةعلىقادرسبحانهوحدهفهووبالتالى،ذلكعلىالقادروحدههو

تهتماكريمالقرأنأياتبضوبينمارميماْصحبحأنبحداليهالحياة

قان،طمبشكلقدرتهوبيانسبحانهالقهوصدباطهارأساسىبشكل

برهانأنها(العلامات)الآياتمنكثيرأهميةأنهتوضحأخرىآياتمناك

هذهو!ت،وتها5بعدالأ--صاداحياءذ!!مصلإحانهاللهة1قدعلى

-.:ثذكر)55(3إتالآ

ء(03)567(1،8-،(13)1،،(،4-8لآا97السورةو؟يضا)54(

-ج-.آ3-53)لأ7ة(4لأ-93)31

6.أ04ْ-ث)75الصورةو1يضا)55( 0 ) ،3 - yv)1هv73_-7.لا)،

لم.-"للع..(ئم8.تلىا*؟هلأ()9؟،(1؟6-).+
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امىض!ة-فراكل-

مننطفهَيلث)+(-ألغسدلىيتركانلانساق)-أيحسب"

عنه"فجل)38(فسوىفخلتىعلقةكانثم)+(سنىفمى

يحيىافهنكلىبعَادرذلك6ليس)!3(والأنثىالذكرالزوجئ

.(القيامة)75رقمالسمورةا،00(،0)الموتى

لمحمد!بالمنادالمتنسينالمحارضينانللقولطجةهناكليست

ز)دتهملقدبل،الآياتبهنهمقتنيقلكونوانم"اليهيدعوالهىوالهين

أصاسعلىالآياتهنههـفضونأحيماناكانوالقه،)56(كرهمغلىكفرا

ى!مراتعمهور!تعبارةوهى،(OV)الأوفيأسططيرمنا!ا

وراصااوم(الآيات)العلاطتمنهبانتقادوارتبطت(D)8القرأن

.معانمن

صدهذاتالقرأنىللصحتوىوجهوهاالتىالانتقادات-للكانتلقد

فىالاخروياتعليالتركيزوهذا(الآخرالعالمعنالأفكار)بايأخرويات

تأكيدالىتميل-لانتأنهايظهرلهوالمناوئين(!)محمدجمهالمناقشات

اليومعنالت!ليمبضأنوص،الثالثالض!فىالوارك!النظروجمة

وصفوقد.الكريمالقرأنلرسالةالأساسىالهدفمنجزءاكانتالآخر

ومى(تكذيب)كلمةفىفروتهوصلوصفا-للهموقفهمامريمالقرأن

بحدوالحياةالاَخرواليومللبعثالمنكرهوفامنب.صانللامقابلةكلمة

حيانا2و.ر!محمدرسالةفىوردتالتىوا!حذ-هـات"اللهوأيات!!لموت

الذىلدمجالهتحديددون(مكذبون)و(تكذيه)-للمتىالقرأنهورد

(!محمدلأعداء)مرادفاتأتى(امذبين)وكلمه،التكذيببشأنه.برى

مناوئيه.!يو

بمحتوىيتعلئفيطالدالْرةللمناقشاتالآخرالرئيسىوالمحور

نجدلهالمبههاوفي.سبحمانهاقهوتوصيد،الأوثاندةتهو"لوحى

نجدبينحا،المنكرينعلىالبصمفىالمبادرةيتخذالذىهوامربم"لقرأن

الأولهالقسمفىالنفطةلهنهقوضنالف.دفاعموقففىمكةحركى

38/.09/16الررة)56( VA-...الخ

.5،/35الصورة+ه(
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شة!!حة

أنهتالا.مناأضكلرعرةثنارلماحاجةفلاماحدالىالفصل!هذاعن

صا!ونانفممحهمناوئنحكوى-حالأيةعلي-نذكرأنلنايجوز

وجوامكذاانهمالترلعلدأبوا(رغبهم)فاميون.أباكمضعل

اتهامهميكنولم.)!ه،الآبا+هؤلاءدلقاتباعتقتضىا!كتوأنباسم2

ربطلكنه،صداواضحاوالأجدادالآباءدينعنبالأنرات!ثحعد

الناحيةمن-يكونأنالىأقربمذاردهموكان-ض!نامفهومايكون

حهكه!محمدلاتباعينمستصيكونوالمفهم،دفاعياموقفا-الطاهرية

آباعمم،عليهولجواطيتبعونمموانما،الهدىبأفضلأتاممولو

الراضبكير)المحافطاتجا!قوضحعامةمصطلحاتفىذلكعنوعبروا

.(التغيبفى

الكرييالقوأنآياتفىكتيراتظهرالتىالأنبيا+قصصمنوجانجه

دنحهاتباعهمرغم)الزعمبهذاتعصفعاصفةب!ئابةتاميةالمرصلةفى

دينعنتخلواقدأنهمأحسواقدلَانواالمسلميىاْنولابه.(أبا!م

أوضاحعنصحبةلأسئلةمواجهتهمعندخاصة(المشر-في)الآباءهؤلاء

قصصأنشكولا.المستقبلوفىالحاضرالوقتفىوأجمدادهمأبائهم

يبرونهفهمللنبىتباعكلأ!موهوءدلث!منالتحققفىساعدتهمنبياءالا

هذاوعلى.روحياانتماءاليهينتمونوأنهم،أمتهمنلهباتباعهم

لهبمتفتحأضاوانماءالمسلمينتشجعفقطتكئلمهذهالأنبياءفغصص

منلونهوهو.قبيلتهب!فاخريضيدالئمماعركانمانوعلىللغخرهجلا

أنهبمالمبسلصونشعرفقدوبالتالى،الاسلامقبلسائدا-لانالشصألواق

.).5الماضىفىععيقةبخورلهاجماعةالىينتمون

الكريم.القرآنفىصريحنقدمناكيكنلمأنهبالملاظةوالبدور

انهالمحكنمنوهدا،(-درماءغببأمماقلمهما!مىدرب!رمهنطق

.80/؟-3الصورة،33-30/31الصمور8)95(

G.!غ!-ح!.!اVonMuاطdم!ا!حهdص!)03 Von

أثا+"nصع!4!!فهشاضزح!ءفهدولeص!.صم!ل!ثعهباله
37591!مه!!م4ء:نة!!ع!!ه!لن!أ!ءنطح!!الهه

Die!ا!حأولءن!أpp.5101,.224-214.!ه217ء Welt!!
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ثز*المبف!

قماما.تليسلوفواعطفهيلدوتفمبرصتهمرغمآ"ضيقةالييجح

الحلنيللمفاعميمالين!كونواليلذا،القيأنيالبهادعاالتىأدضاتله!

كمبم!الأنان!ةعنتدافعوأن،ضيذلكأنلالما!كونفأن.صارصاتهمعن

ذوكلهساكلالوتنييقأننفترضىأنالىحاجةفيولسنا.أخرشئذلك

الضمائر،فوىمنصمقلةأقرغ!،الموضرممنافىسيئةض!اثر

ع!رلكونرالأنهفق!طبئفىكانوالقد.القيمبوخزشروار!ما

للئصرف-التقليديةالمفاهيملروحمناقضاكانسلوكهمأنبضيقةوعى

ضبولة.أسافأيةكسروالمالرسصيةالناحيةمنأنهمرغم،الربعنه

لم:وكأنهامريمالؤأنلاطهارنميليجعلنافانه5صحيحامفاكارواذا

الأخلاقيةللافكارامتدادمووانما،تماماجديداأخلاقيانطامايكن

التجربة.خارججديدةوأصاللظروفاضاجابعدالربهلآالتقليديهَ

الحياتمعليوائمهاالبدويةالطبيةذاتالربيةالأخلاقنقل).البم!وية

.،المدنية

معمد!لنبوةاصمىالنقد(ب)

وجهه-نفدهناككان،الاسلامرسالةلفحوىالموجهالنقدجانبالى-

ال!ه،منالوحىيتلقىفبىانه؟!محملالقولنقد-الرسولللنبىأعداء

التىالكلماتبأنلاعتقادU.ذاتهاحدفىالوحىعمميةنقدواأفهمكما

محمد.عقلفىحاضرةمسألة-لانتسبحانهاللهمنوحىمحمدتلقاها

المتقة.الأولىللتجربةالدقيقةالطبيعةكانتمهما،البدايةمنذوقلبه

منذللاسلامالأولىالدعوةفىكامناالوحىفىالاعتقادوكان،بالوص

لاقلاق.المعارضةمحاولاتالأصلىالقرأثيةالآياتبضوتسجل.البداية

نجير(الوحى)خاضهاا)بىللتجربةأخرمم!تفسيماتبافتراض.سنه!صمد

!.عليهسبحانهاقهينؤله!للاممنياتيهماآن

الوحمةلطاهرةتفسلإا"!محمدمناوثوأشاعهالذىالزعم-لانثعه

افترضوامنهمث!)1جنلخكهأخربتحببأو،مجنونصحداانص

الخ.200هم،"82/؟لصور8ا3؟ا
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ئكةععضد!فن

631،.أو-ساصأتاشرصواكما،الكم!ئتى.)162كامنانهالضا

عقنيَهمعليتشىتفكيرتانعهلألىالصحبؤثن.)64(شاعزصاص

ومىادكرلمالقرالىْخلالىْمندكلق،الكلماتبهلةفطفواغنطمامكلةوتنمىَ

ينماله.الرتيسيةالحناصرمحانىَتوضيحيكن-)65،أخرى!صاثر

وأبمحمَىلها.الوحىمع!مححهتجوبةأنينكروا-لمالمزاعمضهشعرا

(Supernaturalطبيىء!لاضلأفولىأؤ"علوئ)فوقىسببأخر

لموجوداماأَرجوهوانط،ولطلىسبحانهدهالسببمذاءهـجوالممنهم

.الكونعلىالمهيمنسبحانهاطَ!من!رجةأدنىعلياقوةأوضيطانى

كانتفف،علويةقوىالىأيضايشيرشاعرمحمداأدَعلى-لي!ملوصتى

ونحن،يتلبسهجناأوتتملكهررحاللشاعرأنمحاصريهلهىالفكرة

هذه.)66(الريمانقرأنفى(مجنونشماعر)عبارةبالفحلفجه

لهاكان(!محمدأعداء-هـ)5-لصا)الوحىأصكلعنالتلاليدات

جدلة،نظرهَالوحىبهاجاءهمالتىللتحذ-هـاتيفظرواألأوهىتتايماتها

نحذلراتتكونأن-!مححدأعداءهـىفيم!ا-الضرورىمنفلمس

أنفا،ذكرناهمافىالمثركون!اهكحاالوحىمصادرنت-لافاذا.حق!قية

.المطوماتتاصرةتكونأنأوءحاشقضربرةتكونأناماالمصادرفهنه

محمه!تكذيبمومنهاالهدفيكونقد(الاكاذيب)الادعاءاتهه.

مصدقينالىبهآمنوامنقحويلبقصدوليس،صورتهوتث!عويهفحسب

مححد!مناونوكانفقدحالأيةوعدى،(!صمدلأعداءأى)لهم

الكريمالقرأنفندوت.صحيحةتصوراتهمأنعامبثممكلضون

تكونأنيمكئ-حادأيةعلى-أياتععةوهناك.و-لذبهاإدعاءاتهم

فىفاقشناهاوقد)57(الضيطانيةلآياتا)الغرانيقلأياتحضا

هثا.اليطالأضلاةوتكش،ساقيسياقه

(U)093لم96/43،53;الصور..

.38/3الحمورة+3
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ايوضة.يزايه001

بالوسيتحئقفي!ا!بحمدمحارضوبيقامالتىالثانيةوالمطولة

بتفسهوضحهقد!محمَداأناماأى،بث!رىأنه.انتاجغ!تحي!بمهؤ

راجةالأياتهذهواذاْكانت.8+َةأضؤنبث!زوضنهعلىساعمهاو

المهحةمنىمثلأنببسإطةيتخيلأنللمر+قيمكن،المدنيةالضبةالى

وضعفى!محمدأمساعدتهمالمئ!ر-لونزعمالذينالآخرينصمة)

مذهمن،المدينةعودهماثعصودانأو،اليهودبهاقامقد،القرأن

أسماءوطرت،)96(اميةالضبةأثناءطرتقد-لقليدياتالثهمة

الغرإنهوضعفىمححداساعدوابأهمالمشر-ليئمنافتراضاتهناد-لانت

؟فه./امابلوايمانهالتامةِمحمدءحمةالمؤرخوسيعرف.)07(ال!"ا

ص!هلىأقاضاالمؤرخيوافقوقد.ذاتهخارجمصدرمنيأتيهالوص

مزعومين.أشظصمنالقصصبضسمعقدكان،الوحىيتدقىأنقبل

التهمة.هذهالىامريمالقرأنأشاراوقد

يعهلدناسبرسمافتهخرجفمحمداأنمؤداهاالتىانلزاعمفهذه

أخركلهتهمةعنيختلفالحالبطبيةالزعمهذامثل-بث!ريا!كلماتلقىأن

موما(القرأن)الوحىهذاأنومومراتعدةامريمالقرأققىوردت

)71(،السحرعنالحديثسياقفىالتهعةمذهوردتوقد،بشركلامالا

Uوالمشحوذنحهال!سحرةبكلاممحمهأعداءرأىفىشبيهالمسجر3ملام

-فثبلا-ا!ولىاهذالكن4غامضةمعانىأسجاصميضحنونالذين

الجن.منمطوماتهيتلقىمخمداأنأيضايفترضى

ائنى.منشضميتهتكنلمأن!محمدافمساره،الثالثْإلنقدأما

)73(.امفايةنيهبماصما-رأيهمفى-يكنفمم.الوصيأتيهالذى

)3س.للسخرية-ببساطة-توضنبىبأنهأخبرأنه--عثلمابدليل

.،!محمهكلروفقحكسامر!القرأنلورثماالتىالأنب!وقصص

ا5ْْ-لأ3/16ْ+بعدماوما033/3بعدهاوصا35/5الصحورةح)8ْ

)96(!nfكا!ل!ةكاط!
.Cf!لح!an.501.16إ.لم Sale and -h

الخ.74021/3،38/300/،3السورة7()لأ

ه!43/،03الحمورب)72(

3+،35/3DE.-؟
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طضه!ءمعة

يئقوتكانواوإفممنهبموا-ا!انه!دحعودثموداا!نصصثى

كانت)تهالائلةضيبامد-فىوخاطبت،78؟ة،بهأتىالنىمذاقبل)به

فيهمضعيفأفهفأضبرو.عاحوامفه!،)75(الحقلصحعمتلاظنه

)حم!.بالربمءمسو.

الضبةنوالمرءلصرفهأنلابدمحهأمميةعم!عديواير-ليز

الأنجيأ+اتباعالىوالاشارة.!شأنهارق!ضداندينةفىاما،ا!

لكئ!محمهمنسخريةأيضاتبنيربما،)*(فقرا.اوجميدالأضفي

!اجمتها.يصكلئلاالنتةفدْ.

ينزلىالاتوقحواالمناوئينمنآخرنوعاشصورأنأصماويمكن

محمهاروونهمبينما،طبيحيةفوقمواصفاتذىضضعليالا،لوحي

الكريمالقرأنوبين،اقهرسولمويكونأنفاستبحدوا،عاديايثصرا

رأقوالهم:هؤلاهأفطر

).!،ينبوعاالأرضمنلناتغجرحتىلكنؤمنلنوقالوا)

خلالهاالأنهارفتفجروعنبنخيلمنجنةلكقكونأو

تأتىأوكسفاعلينازعمتكطالسحاهقسغطأو،)19تفبيرا

ترقىأوزخرفمنبيتلكيكونأو)3!،قبيلاوالملامحةبات

قلنقرؤ.-لتابأعليناتنزلحتىلرقيكنؤمنولغالسماءفى

أنالنلحيمنعوما)3!(رسولابثصراالا-لنتهلربىسبحان

بث!رااقهأبثقما!األنهالاالهل!جاصماذيؤمنوا

مطصئفينيحئسونملامةالأرضفىكانلوقل)64(رسولا

.؟1/65)،3

.1؟/98)35

3(18/63.

.26/؟11!13/04س

26،
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اصو-.تزثب

8سؤر،..لآأ،)88رسومفاالسطءمنعليهملئزلنا

ى.A)الاسراء

كونأنيطلبونلماالمقيقةالطييةفىألاضلافيضىويرب

واصد.دائ!اذلكشاماحمةالافهتراضمة،!توقرنهاوافييعلهه

فيهيكون!قتفىالا(يظهر)يمجرأنيحكلىلاسبحانهاقهأنإعنص

التىالقدلعةالسا!يةوالفكرةاختلْقد(الكون)الطبيتظاع

تكونقد،الحالمهذافى،ينبح)يز!مرالصلاحأوالحيرأنهحؤداما

مذهالىينشربما-أخرنقدونمة.أيضاحاضرة-الفكرةمنهأى-

محمدعلىالقرأنينزللمولذاقولموهو-أفكارهممنلسلسلة4

؟9V)وا!دفحة-!-

L-نقدأوجهواأنهمييمو،الذكرآنفةالتلاليعاتليضىوبالافافة

نسبو.مابينفر!أنهلناجازانهوذلك،واغراضه!محمد!وافع

له:نوحأعداءنسبهوما"ليه

م!مااقهاعبمىاقوملافقالقومهالىنوطأرسلناولقد)

منكفرواالذينالملافقالى(T)3تتقونأفلاغيرهالهمئ

اللهث!اهولوعليكميتفضلانيريدمثلكميشرالاهذاماقومه

هوان)،2،الأولينأبائنافىجمذاسعناماعلا+طةلأنزلى

السورة،00)25(جاصتىبهفترضواجنةبهرجلالا

.،المؤم!وق،3"

مكلةفىالوضععليقنطبقالآماتهنهفىالوار!ا!ىفمطم

فىعما+فوض،وقومه)08،نوحالىتش!أنهارضأملهاعقليةطبيحة

صحيحة-الشأنبهذاالروايلأأقبفرض-وامانةالتروةمحمدعلمكة

(VA69.5-17/39المعنىبهذا؟ياتتحوى1خرىصور4وهنا%، /V r8/ول-

.؟5/3؟،-*/،5؟،-.ول*

(935/،3 V.

)08(33/34.
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.محمد!قىمكه

الوتر.هناعلىاللبويريب!ود!صمهطمبرحيم!ربهونم!ةأملأنيييهه

لمسهالعاموالأنجأهعئةلعروضهم!قع!ذرضىطنْ،ح!أيةوعلي

بنعنككمسياسىا!يكونأنالمحتكلغرمن!عر4م!هم!

محصهأنالمرةتلوالمرةباصراريكررالكريموالقرأنءالمسيطرةلوام!

النماسيخغزَأفىمىْ--ببساطة-تأنيضنىوذلك.-نةيرمجرد

لهتااشبهطبواكيف.عذابأوسيميحقبهحسابمنينذرهمأو

وفي!الأمرواتتهىء!محمدأنتزهملقدر.--فسئوليتهغ-تلكالتحذنر.!؟

أئْأقةفى()1بمسيطرعليهمليسمحمداأنْالىيثيرماالآياتاحدى

وفؤهذامن3أنجغداصرأرذثمةبل.وابئهىالأمرْيملكلهمS-ليس

مكأفأةأوأئَأ!عريريدلا-الاَخرينْالأنبياهمثل-.مثله!محمدأأن

التركيزأنشكولا،فخسبسبحافالالّهمنثوابهينتطروانماالبشرعن

مصحالحقضيقيبتنىبأنهاتهامهعلىالردي!ثابةبنىالمطهنهعلى

الىيظهرفيمانزوله!اتاريخيرجعأيتانفهناك،وألخيرا.)82(لشضه

خولهااثئ-السياصيةالقيادةفكرةقبودألىتشنرانالمدنيةالضبةبداية

-.-:ل!نه،فحيدسبطاقه

ونجعلهما!ارضفىاستضصَواالذينعلىنمنأنونويد)

ونركهالأرضنىلنىونمكن(1Eالوارتينونبعلهمْأئمة

،..)5(يحذروق-لانوامامضهمونجنودمماومامانفرعون

-ْ.83(.)(القصص)-28السورة0--

الذتوقومهخالبلامعليهموصىالىت!ثسيرانهالأيتينهاتىأنرغم

خأفوفقا،الألطههكمثلمتناض!.!ثىءهناكفليس،فرعونأتلهم

هيوالأصاسيةالأولصمتهأنتماطمقتنعمحطافاقالقرأنفىورد

الدينيةابهمةمعْهمننذهـ،أنهفىالمهحة.ضبهروتتشلدجيةمهمة

الأح!طورصهوعندحا،يمماسمهمضلم!ىءمنطوى.علىمكلةلأهل!بالنسبة

فلمضروريا!راسياصميةأقطلالىالسياسيةا!مامبنهنهلصيلكان

/TrآA؟) AA.

)83(00 /3 » ، Y -5*/. Al/ rA.الخ

السلام.عليهموصتصةصياقئى+8(
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المعرضةتزايه

الم!ام!أثهبع!برعادامالسماصعمهالأفحالهمذ.ممارسةعنمحمديتراجع

.ْ.-عْ.ْتجة.)ئهك!ةأمرِ؟السنياصية)

!.------ثعمدم!زضال!ل،ج)

لصورْتالأساسىاهونصالقوليةأوالكلاَميةالمعارضة-لانت

ماتأضاهناك-لانتمن،امريمالقرأنبينهاك!امحعدضدالمحارضة

حقيقة.القبىلمارسواكماالفعلمارسواتالمحارضينأنتبينكانجية

!لمؤامراتاشاراتوصناما.!نهالبلكِنفطوهلماكاملوصفلدلناليس

بكلمتى:محمدأعداءلافصادالكريمالقرأنيتوضماوكاليا

استخعتقد(ا!يد)-للمةوتبلو)85(()مر)و(At)(اميد)

الكنحتئهاتيهأأنكلاعتراضلاأفهو!مو.(امر،كلعبماقيل

مؤأمراتهالي(اطاكيةالآياتفي)الكريمالقرأنفىتشِيران

خإصة،الفصلهذامنالسابقالقسمفىاليهاأشرناالتىالمعارضة

عثسيرتىمقاطتفيذروتهابلغتالتىوالاقتصاديةالسياسيةيلؤامرات

خصهو(اثعاطعة)لهذاالقرأناستجاببماو-لانت.والمطلب!شام

مؤامرإقيسيحبطفا!)86(اطهحكمينتظروأنالصبرعلى!محمد

محمدا!اطَهأضبرل!د،)87(الفيلأصطبأفطلأصبطكما-الماكرة

النحلوكان،(()8بصبرلهالقولىايذاههميتحملان-مفىفيما-

قصصررشجحتوفد.مكةفىبالحكةيتصفواضحااتجاهانجالصبر

الذينالهَعاقبكيصبحبيانهوالصبرالاخمالعلىا،سلمينالأنجيما+

أنبياعىتولىاللهأنو-ليف-،لهمافهأرسلهمالذينأنبياءمميصدقوا!لم

،.،الحالى")الآنىالضابعلىالتر-ليزجرىودبما.برسالاتهمأمنواومن

-لاسمجمابةأوفحلكرد(الأخروى)الأبدىالضابعنمثفصبلاباعتبار.

نهiالمؤ-لدمن.للمحارضة(الأقوالوليسالأفعال)الصعوانيةللأفول

لملخ...+/6!!53/2،،-لأ68/5)84(

(13/3-+،3/3)A-ء
(73/11 ، IV/ 1A ، */24 (At.

(AV)80.لأ.الصور

(AA)01/03؟لم03ء05/38،كي.
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مكةسصه!كل

.تءلهمنبو)السياقمذاخلارمنطبيىبشكلانبثقتتالفكَرة

وأ،لنير.نصبهضر!فىوقع)مؤامرتهبهحاقتفالمتأعر،(ا!روف

فشلتوت،كب.علىأطلقبماافىالسمسدر.الىارتلقهأضيشبير

الاسلامية(؟لعكوة)حاقالنىالتراجهفكان،اقهبفضلالمؤامرة

موقته

اش!منحموالاصلامضهالمعاثىللنشعلوضوحاآ-لثرمتالىوثمة

،(ال!!م)مجردتحنىقدالحيدكلحةولأن.)!هااصلاةآدأءمن

فقد(اثعب)نهسبطا!الىباذافتهاأخو!أصاداايضاتحنىقدكما

كهمة-قحنىوقد،ففمه-!محمهالىذلكتضمنتالتىالأيةقشر

المسلينمنالرقيقهؤلاهلأن،الرقيفيدما-صالايةكل-هبد

صضهكمانواوبالضالى،الصيدمبتعمفىتأتيراالناصآقلكانوا

لىlياتقليهتشر).!(الأغودأصحابوضة.غيرمممنكثر.للحاناة

صجحهَالحكلايةهدهكانتوان،واضدادممنجرانمسييمضاية

الفربييئالباحثينلكئءمكةفىالاضطهادأوضاعتحس-لانتفربعا

المؤكدومن.للجحبموصفاباعنبارماالآيةلهذهالنظرالىالآنعيلونه

فىالمتلمئاضطهادطبيطعر-له!لحموملاذالهاصهفيالأةمفجمه

بعدواها-الذينالمسلمينعنشحثالتى)1!(المدنيةوالآية.جمكة

للضنوطبالاضافةللكيدتصضهممن6لترتحنىلا،لتنةتعرضهم

نوعايبيقوكأنهيبلر)3!القلمسورةضتتحفان،حالأيةوعلى.،لأسرية

عندطخاصة؟التسويةمننور3فىللوقوع!محمداستعراجمحارلاتص

يبطئماغيريظهرمحمد!مخادعايكونأنودواا،ضركيهةأنالىالآياتنشير

.!الأية،،الظم)ملاالسورة(فيممنونهتلصلووثوا)مثلهكيفعلوا

الرضوخوعلم)39(أعدائهعروضلرفضأزرهمنيشدات.و-لان

أياتلرففى-التقليدى!للتفسيروفقا-تشيرأياتوثسة.لتمديداتهم

69(!/M).

.7-85/؟)06(

.56/؟911()لأ

.هلا/9أ+9

للخ....ول/9/91،34إ+9أ
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!وركي!

خمى،صىي!بناشباتلبمحعنئرةأث!بارهايمكنأتهرغمخرانيق

ا!نرلحرلتتويكا!ركأستركقيتؤعع-صااكلتية5!ش!

:!لوةضماتهطي!أئكلكانت"كلس!

عميناتفترىاليكأوحيناالذىعنليقنونك-لالراوان)

كتلقهئبتنا!اتلاولو)كا،خليلا+خنركوافقكب.

الحياةضحفلأذقنالثافق)74،قليلاشيئااليهمتر-لن

السورة()75(نصيراعلينالكتجدلاتمالمماتوضعف

.41!(،81!عراء)17

ناكيتنرىأن-المعشحيلمئيكئلموان-ا!صلا!نافه

صحححادليلاهكونأنلعكئللقوأنسطعهعندللهدايةضضسفنمى

قايتخيما!ألىيععربأنللمرءفيحكلنلةا؟)5!(!محمد(عهاءضه

بيئأومحمدبر!الةالمؤمنيئبينالمعارضةمئلنر3تضيرقدالإية

الرسولىعهدعلىوالمقصود،الاسلامتركواثمأص!لموالهتا)ينإدت

قيالصهبكرابىأيامينبالمرتثذلكبعد-تباوزا-سصامن!ين3

يوصقلاالذي!عنتختالتىالأيات-لاتتIIIو8،عنهاقهصص

قا.)6!(بهذاا!صودينممكانوافرب،مكيونأنهممملىالز-لاة

امزيمالقرأئهمنالنقطةمنهيتطقفيمابرهاناولحقيقةإستظصنا

-،هاحدالىفيهمتحوكأمر

-يخيدالىتميلالكريمالقرأنمنالمستغاةالأدلةفان،عاموبشكل

املا!فالنقد.التقليديةالتارجيةالمصا!رمناستقيناهاالتىالصورة

التىللمعارضةالرئيسىالملحح-يبموفيما-هطكانالىالجهوالنزاع

اسمعليهطلقكانهالأساصىألمطثىفالثنس!.!محمهأتباعحملها

!ي؟ستعدامالمؤاهراىحبكتشىكلماتوهى(امر.)(امبد،

(it)المتن.!ىبالأرقامالمؤللهلمهااشارالتى81ياتنصاوردنا

)59(tA/%Y-

!ى:جاءلماوخا!دنيأ؟ياتوهى6إ094-/47)11(

Bel!!كا!ل!f!كاممع.
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معبد!كِلمكة

الد!قفىدائماكانمتولكنها،الصرالنوعبن-دانمتوبىبما،الذهئ

ينا!ل!يفىخ!ائرواتحاقيكاذلباخظقالىتؤدلىؤقدالمثبروع

للسملين.اضطهادالىتولتالمطرضةأنعلى6ليدبرمان

وثواصم-امكضةلاثه-5

التى-المجعوعاتأو-اميةالمجوعة0ْ!لبيةعننسألأنييقى

ودوافعها.!مححمدآعازضت

الأسهلألشقفهى-المجوعاتإو-المجموعةهذهطبيتصأماْ

كثركانتالمطرضةبأنالقائلبالرأىأخذقااذاوحتى.هذامبحثنافى

جمشائر.قريشزعحإهقادماقدأنهالواضحمنقانه،يشاعممااعتدالا

ببضالنربيونالباحثوننظروقد(قريثيعشاثرفيالنفوذذووأو)

العقبةأثناه!لمحعدمناوثينا!كتبرواالذينالأشخاصىلأسماءالشك

بدر،غزوةفىأ!رواأوقتلوامنقوائمفيوردتالأسحماءلأنةامية

-،.فى!محهبأعداءيتحلقفيما)الأوضاعتحكسالأسماءفهذهلذا

لل!ينبماصاجرامكةالرسولمغادرةبأى،للهجرةالثانيةالمسنة

ذكرناماالتىطالبأبىقصيدةأنبحقيقةالشكمذاويزداد.بعاميني

حولها،اوماثماطةفترةفىالسياشةللاوضاعتتعرضوالتىسبقفيما

القصيعتهذ،-موضوعةغيرصحيحة-القصيدةأى-تكونقدوالش

..!لمحعه-كمعارضقِالحلدةفى-يردوالممختلفةشخوصعدةتصى

قبلماتواأشخاص!ةتشعلالمعارضينقوائمفان،أخرىناحيةومن

للتوار-الروايةافتقادضاهوهذا،!ىبنالمطحممتلبدرغزوة

محمه-أعداهقوائم-القوائمممهأنمؤكدايكونيكادمق.الصجيحة

.عامبشكلبححيحةفهيؤبالتالي،س!ليسة-تاريخيةاجمتمست-مادةثد

شهرةمدمدَ-!أغداه+لئرهومخزومع!سيرةمنجَل-شا؟أيؤنقه

وقبل،بدرغزوةفى(جهلأبىضتلأَى)مقتلهقبلسنواتعدةطوال!

،وممض:عضيرهَ)79(زعيمالمغيرةبنالموليدهوالرثيصى0هكةزعيمربصاذلك

.2إول،هعحامابن+9(
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تكرفد!!

-لانكقد-محْمد-!+ضدمزيرَة6وةغدفىمنخرطَايكونالآمن-آثنكنقن

ماشمعشيرتئضمدالحديدةالعضائرتحالفنظمالذىهوبهلأبو

المببهيهمنتوىحزبوصدالىيشيمالحلفمذافض!نةوالمظلب

ولايمكننا4الحىأخرالىجهلأبىللافسياق.ورا+ينمسك!غيرأفر،رركان

.!محمدمحارضةفىالمحدثةأمدافهمعنشيئانقولأنباماد"لا

محعدمعارضةوراءامامنةا!وافعأقوىأنيفترضكانهـأحيانا

قوقفالوئنيهعنوتخلتالاسلامدخلتاذامكةأنمنالخؤفهو،!

أهلتبارةتصحتوبالتالى-وثنى-لمعقلالكعبةعلىالترثدعنالبمو

لديظفليس.مقنعغير-حالأيةعلى-الفرضمذاأنالا.مكة

اسدفيةنصوصأىفىأوالقرآنفىالكلحبةتوقيرانتقاصالى!شيرما

وتطهيرهاالكصبةعندالحبادةقسكتغيرهونطمهماكل،أخرىدينية

علىلاالأوْ،نعلىالأساصىالهجومكانلقد.مكةفتحب،الأوثانمنأ

الوتنيةالحبادةنطمعلىسبتىفيماذ-لرنا-لماالهجومكان-لما،امحبة

انجاورةالأنصابهذهكانتوربما.مكةمنبالقربالأنصاببضعند

لهدمكافياأمرامجرماتجركافيةبدرجةالأهميةمنتكونقكادلامة

فىأصبحقدمكةتجارةمنكبيرقدردَانرباأنه،فالضيقة.مكةتجارة

الىالموجردةالأنصابأوللكمبةالبلوبربارةيتأئرلامستقلاالفترةصذه

مؤداهااقىالنظريةننسىأنالمستحسنفمنهذاوعلى،مكةمنالجوار

علىالهجوممنالخوتوراه-لاشة!لانتالاقتصاديةالمخاوفأن!

.الأوثان

لهمكانتالذينالنفرمؤلاهأنهومؤ!لدايكونيكادوالذى

الأنصابهذهمهاجمةلأن؟تضايقواقدالأنصابببعضتجاريةإرتباطات

هد6بيقمنالطائففىاللاتوكانت.عيليهممجومعلىتنطولىكانت

!يدماالساضةالصفحاتفىاوردنا.النىعروغابوفى،الأضاب

،بفعوْاالذينهمالطائففىممتلكاتيمكانتالذينالقرشييههبضان

هنلاكانتأنها!ربنفسالممكنومن.!!مدالفعالةالمعارضنةْ

تضمننهاالتىالدق!كببضالخاصةمصالحاتلا!رىاضىجموعيت

.!معهدغوة
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!،!بكة
بي!يوكدفىلهبركي!للغعارضةالمئعحىنالسبمي،!الي!!برط!

صي!صحة.عضامين-؟لهـوماماادا-حمل!فىى؟الااتج!زممظه

بهاببتعىبرالت!لةفىالزءييمل!ابإلحبهيظىات!ة!برتط!ى

الأثب!ل!عويرتدييراحكمهالأكرس،!تهبجكي)ماداع،!!به)

قجة!ملتاميونيبقواذا.ينشبينزإءأيفيالفلجمبىقمرة

ضوئها،فيامبررمميديرون!فبلهيرفواأنذلكبببرأرالوا!مححد

تذكرواأنهمف!يهشكلاالذى13صمدغعيستشيرونهمئأفضلمحوفمئ

أميرايكونأنومحاولتهللمسيحيةالحويرثبىعثماناعتناقِبيناللاقة

فربط،نذيرمجرديكونأنعلىصيصامحمدكاناذاوحتى.لمكة

السدطةزمامعلىالقبضمقاومةعدىقادرا!محمدسيكونهل،فكروا

ذالك3الطووفله(تاحتاذالطيا

رضىالتطيدر-لونبحيثبمكانالنظرب!هنقريشزعماءكانوربما

بالنسبةكانتالتى-التجاريةونشاطاتهمناصيةمنألكريمانقراَنقيمجميق

اشارةايةهناكتكنفلم.أخرىناصيةمن-موتاوحياةمسمالةلهم

البدايةمنذهناك-دانلكق،طويدةبمدةالهجرةب!تىالربالتحريم

-لانهذاأنلابد.واكتنازهالمالاحرازنحوالفرديةلاتجاهاتهمنقد

شوواربما.علنامناقشتهتحاشواولواحتىمكةماليىعقولىفىيدور

القيادةفىفكرهوانصياسيادعمامحمداصتطىالقرأنيةالعَيمهذ.أن

بمالماقالمتطقةالقرأيخةالقيمهذهأنبضهمشووربمابل.السياسية

وعشائر،ناحيةمنوأتباصامخزومبينالقدت!للنزاعفتحاعادةالاهىما

.أخرىناحيةمنالفضولى!ف

لمحمد3المطرضةوراءالكامنةالخلفيةهذهالاعتبارفىقمعوعندما

دونليصر-لانالوثنيةعلىالقرأنمجومأقنفهمفلن،نواظرناأمامال!

وصه،محافطيننشأتهمبحكمأيبطييضهمالحربكانلقد.ضاومة

بافمبوثنيقهمتسمكواالذتالوثنيين-لث!ةمواضحفىامريمالقرأن

وتد.سال!فىا!رل!مذاعلىكانواأباصعأنلميردالاذلكعطونلا

بمحة،أفكلةالإصلامطصرمنفترةبعهحصا!اف!الاثجا.عذ!طل

إلمحاف!الاخاهوهذا.الهرطقةلتحنىتستخدمالتىالتقليديةاملمةهى

.،؟
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ا!وض!!زاب

السركبارالزعماهظصة،المحارضةطبقاتلبضىالموثكان)نهيفترفى

بنكالوليدلهمضضىكمنافسى!لم!مدينطرونيكؤنوالمالذين

الوثن!ة،عنيقممونهنظرىدفاع!محمدمعارضىلدىسكنولم.المضرة

رغ!أخلاقىكيرعملااعتبرو.ربمااكىالتضيير-لراميةتحمولافالمسألة

قليلا.الاته!هملا(الأدثان)الأربابأوالا-لهةأن

الفكيدومو،الأوثانلمهاجمةبالاضافةلل!حارضةأخرسببومناك

والأجدا!للاَبا+فالولاءجهنمفىخالمونالوثنيينوأجدادممآباعممأنعلى

.تراثمنتر-لوهبطوثيقاارتباطامرتبط

فرثىمنطلقمنعطلقوق!ف!لمححدالمطرضينبضكانوبينما

للجطعة.ظصنوعمنبولاءاحتفظواربحامنهممحافظةالآكثرفان"عحيق

!الأسفىحادنصلايجادنوالأسلاماتجا.فىرأوافانهممذاوعلى

والأبنا+2،الوثنيينالاَباءأو31.الأجدبينفصلالمقصود)الشيمةأو

راسيؤدىوالأجدادالآباءنهجعنالابتعادأنعلىدليلا(المسلحين

الاجتحا!ءالبناءسيسىالتحييرهذاأنلهمبداوربما،وخيمةعوأقب

حقا.ذلكيفلكان-أخرأوبمعنى-الاسلامأن،والحقيقة.كله

للاسلامرضتالمطمنهاانطلصاقيالأرضيةفانا،هذاوعلى

ضظ-لل!رالشضميةالمصالحتعرضمنللوفبالاضافة-كانت

خال!ىميلالىبالاضافة،للاسلاموالاقتصاديةالسياسيةالمضاميقمن

واجهالذىالوضعانه.(التفييرفىالرغبةعدم)،فظالم!للاتجاه

أعراضهالها،مرضيةحالةبداية)توعكبمثابةكانو!مح!ا

جو!طقىرصعاثعهوكانمَه.والصيةوالسياسيةوالاقتصاديةملاجتحاعية

ديني!؟ا!ضالمبتمح!طفىالدينيةالجوانبعلاجحمولت7ينية

للمكفةكاقوبحعا!،د!نيةفياخرىلجوانببالضرورةتوضمنه

.احعرةاوصااضا
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السادسالضل

ستلهأتقا

ر!محمدأوضاعفىتم!ود-9

فى!محمدفقدحتىالمقاطعةا!هاءعدىطويلوقتيمضلم

الوفيةالمؤمنةوزوجته،طالبأبى-وحاميهعطمنكلاقصير!قت

لديناوليس."لئميلاد6!االعامفىمذأ-لانوربماخديجةْ-المحينة

.الفترةهذهفىر!لمحمهبالنسبةخديجةتحنيهكانتماعلىررليل

،يتخوفبداعنساشجتهأنهاالمصاكرفتخبرنا.ذلكقبلأما

الىلاب-لانأزرهمنوشدمالهدعمهاأنالأقلع!نخدحمهأنويمكننا

أنهفيهشكلافالذى،كدلكالأمركانwو.شيئالهبالنسبةيعنى

تزرجلقد،ضيقة.النفسعلىالاعتماد!تمزيدالىيلجأأنلهخيراكان

ا&لمماتا!ىوهىزمتبنتسودةمنطويلةغيربفترةذلكجم!

لصحبةصاجتهالىيشيرتدومذا.أرملةتزوجهاوقتو-لانتالأوائل

نرفلامننا،(صديقبحثابةلهويكونروحهيؤفسلأنيساْهـوصية

فى-لانت!بححمدعلاقتهاأننفترضأنويمكنناقلمِلاالاسبردةعن

thedomestic.-لزوجةدورماظاقافىلأساص sphereنا.مآ

مواساةتلقىحيث"الطائفمنعودتعندنخلةفى!محم!جربة

كلدالةمرحلةعلىعلامةاعةبرمايمكنربما-محبطايناصكانعنمم!

عاالاعتماثيقصهرب!ا))عالبشرمنرفاقعلالاعتحادعلىتحويلهعم

النمر،:)*(

atط!!!لط!!.،كلاه!ول Nakم!طلاhe ! e of M
-!!i!ىس!هعط8م!كي!فعnحhtح!

fromrelanceا!م. nu،!!لحtaken a marking ! stage in his

.!!ط!ثهه!!م

373

http://www.al-maktabeh.com



أعهممعمت

.(انمرجم-ضهومةوغيرمتناقضةتبموعبارةوص.البشرىلمكم

.ْالسطصالمسترىعلىواضحةطالبأ*سوفاةنتائجكانتلقد

لبابوركهـأن.لهم!أبوأض.ماشعبنيزعامةفىطالبآباخلففقد

%فهالا،،المظطحةفترةاثناءماشمضهالكبيرالحدفالىانضمقدفَان

حما.التينفسهايالطريقة!محمدايخسأنالبدايةفىوعدانهيظد

السيداضراملأنمقبؤلةالروالةهذهتكونوقد8)1(طالبأبوبها

صيقمامعيتناقضمذاكانوان.الاتباههنايؤيدلنفمهالربى

التناقضمذاحدةتخفيففيمكننا،!القلرصولعداوةمنأبداهأن

طالبأبىوفاةقبل!لمححدلهبأبىعدارةعنذكرامأننجافتراضى

المترجم:)ذلكبعد!طح!هالصاءفىاسغافهبسببفمهبا!اكان

هناذفليس،ال!بحمالةوزوجتهلهبأبىفىقرأنيةسورةنزلتلقد

.(مبالغةأذن

عاهـمحمدحمايةرسميالهبأبورفضفترةفب!،حالأيةوعلى

وانروايةءالنارفىالمطلبعبدأتزعم-قولهحهعلى-صمداأنأساس

نأ2!ر!لوأبامع!ي!أبىبنعقبةأنتخبرناالف!بثزاالتغليدية

الروايةبهاوردتالتىوالطريقة.الشأنبهذا!بحمدسؤالايوجها

لقد.فيهاللشكيدعوناسببه!اكفليسهذاومع،السذاجةالىقتير

المشتركج!ميذ-لرمحعهمادامأنهبىأبىعلىمحمدأعداهأشار

لهبأبويسحبأنهفيحكن،(جهحمفىانهقوله)بسوءأ.(المطلبعبد

احترامهأوشرفهيفقدأنثونأدقبتصبإ-أو،أحديلومهأندونلهحمايته

لنفسه.

خسارةعليهالمبسوطةالحايةبسحبللامن!محمدافتقاد-لان

لمأنهالحقيقةمن.الاسلامولقضيةله-الظاهرفى-3!يرة

رثطالظببنعمرأسلممند*صلا!للتصلمهمةحلاتهنلاخكن

.1ء181-،10)1(ابن

لملنيئ،8الضراهل+مئيحتبرولنل!الرصمةيدءتبلتوفىالمطلبعب!)*(.

نيمم.AIمنلهحتبوون3

صمد-ول3
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محمدع!ف"كة

اليهينفرأنيمكناثماطيه!ش!لعى،اربعاوسنوأتبثلاثذلكمبل

أيةوظلى.انجديدالدلنازدهارفرصتحسيئالىتؤثىلهحركبدايه

مذ.ثلأخمدتد!محمدصايةعنلهبتحلى-أبى-لانمَمد،حمالى

أ!روعو-مكةمىاليطءالمسل!ؤناصتطاح.اذا.وحتى.مهم!اسالاَفال!

الاصلاعيعتنتىأنقوىاصتمالهناكيكنفلم-بالمتكيدكهيمدنهغكان

وأذبلقدالاسلاعيكنلماذا!-.الطروفمفهفثلوفى.افىاد!ج!

كانمافكل.أخراقجاهفىجديهفثسا!توجيهمنلابدكان-اضننحل

احرازفىمتمثلاالأساسىلأمكIنfلذا؟فطهتمقدمكةفىفحلهيمكن

اقهأوسلهنبيانفسهكتبر!محعهكانلقد.أخرىأما-لنفىتقع

خا!اشارةمناكتكنولم،فق!لقرشىأولقرشىالأساسفىسبحمانه

:)،(،المترجم)كافةللحربمدءرسالتهفىفكرأنهالىطالبأبىموت

تفكيرأنالمقصودوانما،فق!لقريشنزلطالاسلامأنهناالمقصودليس

الدينقريتساليموجهاكانالدعوةمنالآولىالمرحلةفى!الرسوله

مفصلاالحديتيكونفكيف،ذلكبعددعوتهلنشرعدتهيحتيرهمكان

ملة4أهليلكومازالوهو،الخ05والروبموالفرسالوباسلامعن

أشارممما"الاسلامانتشارمرا!لالىهذا-لتايهفىالمؤلفأضاروقد

الاصصلامأنالى)-(والمسيحيةالاسلامبحنرانترجمأخر-لتابفى

فهولذلك؟سبقتهالتىالأديانفىالأساسيةوالأعكارالقيم-لليضم

فى!النبىأدضاحتدحورأدىفقد،حالهأيةوعدى(الممصتقبلدين

ص!نواتهخلالنسمعفنحن4مكةخارججديدةأفاقعنبحثهالىمكة

الطاثفوأها.البلويةالقبائلمعلقا+اتهعنمكةفىالأخيرةالنلاث

.ويثرب

للطائفالنبىزيارة-3

مكة،-تالأصلطبقنس!-الأنحاءمننحوعلى-الطائفكاش!

علاقاتذاتجاريامركزاالطانفكاتتفقد.مهمةاختلافاتوصدرغم

بتبازةوارتبطتالطائفتطنكانتثقيف..فقب!لةباليعنرثيقة.خاصبما

مما؟مكةصورقىكزل!الا!اilرصنا!مو3عئمصم!التي81ما!حر)ء(

.(المرامع)-الأ!و1دلاهنالوصولالدىمدهومها،نمرضافلأعص؟علىصِلى

لاْ.للكم!معانلأالممطاله!،إلسمئةهلهلهينكى)ء*(
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شد!اأولَق

الوقتؤفىقريثسمعبألاصَنمَراكذللثكانماوغالبا-ْة+لطؤيلة2المسافاتَ

يحي!مطأجزا-نتؤكا.،مقةمناخخنأضكلمضاخرلطائف!-َذاتيهاتتنفسه

ملامحاحدوكلان،بالزبيب.شهرةذاتو-لانت.!اضمبةتر!ةف!راتبها

الر!كانيين!،الحبوبع!يحيشونكافوااهلهاانالمميزةالطالف!

مكةأهلأثرياءمنكمبونه..-وكانوالحليبلالتمور.قانحينالآخرون

الصيف.فصلفيمنتجطمنهايتخذوقالطائففىأراضىيحتلكون

الطالص،محوثيقةبحلاقاتتحتفظانشسىوعبدماضسمبث!مبرتاوكانجت

كانت،عاموبشكلى.ثقيفمع-الأقلعلى-ماليةمطبلاتلمخزوموكانت

مجاقفىقريشتفوقتعرفأنعليهاوكانقريشمنقوةأقلثقيف

Jul-يستبعوما-)2(الفجارحربشتيجةذلكيكونأنالمعكنمن

تماما،واحدطرفلصالحتكنلمبينهماالحلاقةمنءنتائجمنهذا

مزلفترةكان،(الطاثفمن)-الحلفاءأ!،متريقبنايأخنسما*ام

.)3(بمكةزمرةعشيرةفى!مازجلا-الفترأت

مما:،الطائففىأساسيتانسياسيتانمجحوعتانهناكوكافت

فهـءالاقامةحيثعنا+كدمهمالأحلاف1كاوربما،والأحلافمالكبضو

وسننساق،(الوثنأوالنصب)الربةحرمةرعاIكانولآنهم؟الطائف

asأجلافأو-لعوامعنهمتحدثناانخطأوراء plebeians(المقصود

الظثهبمنظويناعتبارهمأو،والنسبالحسبذوىمنليسوا

بقبياقىمرتبطيق-أساسىبشكل-فكانوامالكبنوأما.السياسى

كانبينما،المحيطةالمناطقعلىمسيطرةكانتالتىامبيرةهوازن

معمالدُبنىتحالفليوازنو!قريثىمنالدصثمعنبحثواقدالأحلاف

يرجحكانقريشعنالمنزلةحيثمنثقيفتدنىفان،هذاوعلى.ازنهه

مؤكدأمروهو.-لبيرحدالىداخليامترابطةكير-لانتثقيفاأقيلى

.جدادبلا

مجالهعن.بحثاالطائفالىلبأماأوللجأمحصداأنالواضحومن

أنه)؟(.هىالتسأقبهذااققليديةوايةوالر.الاسلاميةللعثوةجديد

.!.كالا.8-)13

!..!ص!لأغل!"!.-+(

.303؟-لأ؟99ءالبرى،؟38-937،مشامابن)،(
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سد!كلمت

ذمبطالمياجمهعطصت-واجهيالتىمالةالمطقسوةلازديادخطرا

فا!اثىالوحيهالسببهو!بهونأنيصكنلاتامن،لهحامعنليبحث

ن!دبماالام!مذ)وشل،الاسكلالىالناحم!تحولفيأملهعنتتحمت

فىفيلكبأنفْكالنىاسلاسمبتعحانشاءفكرةفيب!حلكامنا

فقه،تماماذلكصوثاهكانيةانكلريمكننالأنضطالوقتوفي.،لمهلنة

اياهرفضهاب!الكوارثبضىمكةصمي!بأنيتوقع!محمد-لان

ماششاا!مؤمم!يكونيكادأنهأيضاضكولا.ألبماعهازاحةفىورغبتها

حاول!!اوأنحسغقدالسياسا!الفىالخلافأوالشقاقمن

وأالشقاقهذاطبيةلمرفةاولفيةالأدلةنملكلالكننا،منهالاستفا!ه

يليلعبدممء!محمدسنهماقتربالدينفالآشخاص،السياسىالخلات

غمميرهَالىينتمونوكانواواخوته،المترجم-ياليلعبدالطبوىفى)

لذا،سابقالهم؟شرناالذينالأصلافبينمنكانخهالتىعميربنعحوو

نأمحةمحمدأرادوربما،قىيشمعمتعاطفونأ!مضالمفتمِمنكانفقد

.)5(مخزوممنماليةمزايابانتزاعباغرائهميمصتميلهم

التىوالأسباب!محمدلأهدافالدقيقةالطبيةكانتومهما

-ون!مح!اجموا2فقف،مقترحاتهرفضالىعميربنعمروينىدعت

.بالأجاربقذفهالطانفأهلوأغروابل!ئىءعلىمنهميصلأن

عئميرةمنأخوينبستانالىباللجوءالوشطةهذهمنتخلصانهويقال

مناوئيه.كبارسياقفىغالبايرداناهيةشمسعبد

هحبطا-شمكبلا-وكاق،مكةالىالعودةطريقمحمداتخذوأخيرا

الليلأثنأءنخلةفىوموانهكيفالرواياتولتوله.شةباجاطا

واستمعواالجنمنمجموعةاليهآتت،والد!ط،بالصلاةمنضغلاكانوبينط

فىوضحتالروايةهتهكاشهاذاوحتى.)6(الاسلامفىودخلوااليه0

صياتمنالحرجةالمرحلةمذهفىأنهضعقأنلنايجوزفانه،متأخرزمن

صبحانه.ا!عهـلااعتماد.ؤادعحمه

04(،

ل!،.3الصورة)3

.."ء2

212/001.,Teatص!صأ!.
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صتطض؟ف!ق

حرا..غارالىلطوانعالهاوصولهبمجردمكة!محمهيمخلولم

دد(الجوار)يةالحماع!لصولهيفاوضجمامناكومن،ضواصيهافى

ححايته،رفضعضيرتهذعيمنهبأياأنيضومذا4العتصائرزعماءأحه

فىلمطرضيهصروفةللطاثزلارتهاخباراصبحتفحالمامذامنوكثر

الأخنىهأمرعليهمعرضمنأولهوكان.فطلهبشكلنهعداؤهمزاد،مكة

رفضاوقد5عامربنىمنعمروبنوسهيلرهرةبنىسشريقاببن

فىمكةيدخلانعلىفوفلبنىزعيمعدىبنالمطعموافقوأخيرا،طلبه

ا!ادرأنرغم،لثروطوفقاتمذلكأنفتصورأنويحننا،صار.

مادامتللممشةيدعولافهذا،حادأيةوعلى.هذامنلثمىهتشيرلا

بثم!-صهأ.والاشادةنوفلعشيرةمدحموضفىسيقتقدالروايةمذه

ملائمغهما!امخفيفامراالمراجععليهمرتفغد،ذلكب!حدثماواما

،الفترةبهذهيتحلقماصذفقد)7(اسحقاينآنويبعو.هاشملبنى

الؤكأضىال!اببنعرفيهمبمن-المسلحينمنأحداأنبالذكروالجدير

.!!مدالحمايةلتقديمامافيةالقوةلديهيكنلم-عنه

البهويةالقبائلمنالاقتراب-3

ص!داأن،الموضومبهذايتطق،فيماعليهاالمتطرفالرواياتتذ-لر

القبائوبضلدعوةالمختلفةالأسواقأتاحتهاالتىالفرصانتهز!

وزعيمها)-لنميبنىخاصفحوعلىتذكو)8(المبكرةفالمصادر.البموية

رالثلاثة.صصعةبنعامربنىمندأوفرحنيفةوبنىكلبوبنى(مليح

طء!محمددعوةرنضوالأخير،تامارفضا!محمددعوةرفضواالأود

له.صياسياوريثايكونبأنيح!هأنالرسولىرفضأنب

ءتغيرمادونالتبائلمنهtMكرتfiنعرتأنالصبومن

كات-!مددالأنأضار!امن"بالصدفةذلككانربما.القب!ئل

الطا!رومن.اليهاستستربطأظيتوقعتجطهخاصةأسبابلريه

مىنفهمكما،!محمداصشالهمتدصضتبنعامربنىمنقسصاأن

بنلسه.3هشاابنو؟ضافهاءلا81،هفءابن)7(

(A)مشامابن،TAY6013-83-،!الطبرى،بحدماوصا.
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*t"كةعحمد

.للهجرةالرابع-العامفئممونة-بئرعنهـويتالحوإدث.التىخلال

وكاتتمكةمىَبيمىمسافاتعلىمضاربهاتقعالأخرىالثلاثوالقبانل

هذهأنمنثتأكدأنالصحبمنلكن.جزئياأوتماماامامسيحيةقبائل

نامونصهقهوما.السياقهذافىذ-لرها.فىالسببصا!قانق

ليمكوهمالبعويةالقبائلمنبأفراديجتمعبدأالمرحلةمفهفى!محمدا

كلو!ةعنغامضةفكرةالأقلعلىالنئساروهذاورا+وكان،للاصلام

.الحرب

اورينهَالمظوضات،مع-2ْ

11،قوطئة

صو*dثعأالنحرهذاعلىالمدينةكلمةالانجليزيكتب

العدالة،موطنتمنىكانتوربما،الضرىالسكانىالتجمحتعنى

،(النبىمدينة)لعيارةالاختصارصبيلعلىتشير(المدينة)واملمة

يثربتكنولم.يثربباسمبهال!محمدارتباطقبلمعروفةوكانت

المزارعءالصخيرةالقرىمنمجموعةكانتوانما،الصروفبالمفهوم!دينة

حواليكانتوربما،ضمبةأرضقطحةأوواحةعلىمتناثرةوالحصون

غيركلهاصخريةوأرضوصخورتلالبهاتحيط،مربطميلاع!ثرين

.مزروع

الذينقيدةبنىفىيتسثلالمكانمنالسائدالوئيسىالقسمو-لانه

القبيلةهذ،وكانت،!(محمدانصرواالذين)أىبالأنصارب!فيماعرفوا

الأوصمن4قربىصلاتبينهاأرومةمنتتكونالقبليةالجماعاتأو

وكل،المشائرمنعلدالىبدورهينقسممنهماكلوكان،فىالخزرج

-Sub.البطوقمنعمدالىتنقسمعثصيرة clans.فقدءللمر!ياتووفقا

العربية،ابضرةضبهجنوبمن!اجرينيضربالىوالخزرجالأوصىقغ

فى)حمايةفىوذنك،يبلوفيباالسكانهمنخاليةأراضفىواصتقروا

نأبعد-واستطاعواعددهمازدادوأخيرا.الموصدينالسكان(صار

TVA
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05!أ!ممتدة-

.حوالىفئالواحةفىالسياسيةالسيطرةيحرزواأن-الخارجمن!كماتاهم

.'()بقليلذلكبعدأوللميلادالسادحمهالقرنمنتصف

مكونيئكالوافقد،والخزرجا!رسكلالسابقينللسكانوبالنسبة

كب!!ح!الىظلتضبةأراضىتشغلانئريتينقويتينمجموعتيههمن

النضير.وبنى،قريظةبنى:بهماوأعنى،والخزرجالأوسعنمنضلة

وقد،النواحمهمن-لثيرفىوالخزرجالأرسمقج!يرانهميشبهونوكانوا

بثممكلبطقوسهمواحتطوااليهودىالدينالنضيروبنوقريظةبنواعتنتى

اسرائيلبنىمن)عبريةصموعةكانوااذاماالواضحمنوليس.نثسط

Hebre + Stock)منضلةعربيةمجموعةكانواوربما،تهودواممرباأو

كانت،ط!فحمدزمنوفى.)01(صغيرةعبريةبمجموعاتنفسهاربطت

كما،قينقاعبنىقبيلةهىنقوذاأقلثالثةجموديةقبيلةأيضامناك

كافتربماوالخزرجالأوسقبيلتىغيرصغيرةعربية-ليمانإتهناككانت

اليهودوصولقبلالواحةسكنواعرببقايا-الكياناتهذهأى-

،.-.واستيطانم

هذهكانتاموغالبا،متتابعةثاراتوالخزرجالأوسبينونشأت

يسسمالكنءجانبكلمنفقطعشيرتيقأوعئسيرةبينقنشأالثارات

التبائلوكذثا)والخزرجالأوس-للش!لصَتدتكوقتكادحا!هحرب

قبل،العينوفتحالباهبضم)بطثمعركةفئذووتهاويلغت(اليهودية

هنهأدتوقدءللميلاد617سنةفىربما،قلائلبس!نواتالهجرة

منقلطاقاتاستنفتلأنهأأساسا،الموازناختلالهالىالحرب

عا.اشترد

اجتماعيةمرضيةظواهر)خللمنظفاادنهالمدينة-لانت

malaise!)المرضيةوالظوأهرال!لعنظورةيقليكنلم

.)9(-skizzen.U VoraحآوMadina vor dem Islam!ص؟؟!ولأء++
9188.)،،.beiten

)01(.Torrey,Jewish Founda! on. Ch05.""8+ة.i.Ann؟!اae!

rsraelites, LondonءD.G. Margoliouth, Relations between Arabs"
-3..2491 Lecture

27!
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مكةمحعه!كل

ال!لتيى.فىالمرضاعراصحت!عتJوالى،بحلهاحاقتالتىالاجتماعية

المجتصححياةمعانبعومةوالقالمدالطداتقواؤمأرقكيفععأعنى

لترءبالايعستطيرنلامستقرونعنساالبدوأنأخربتحبر)المستقر

الاستقراروحياة،البل!ويةأيديولوجيتهمبينيكيفواأنطويده

5(الجدبلمة

ننيجه-شكبلا-كانالاضطراباتنهذ!الاقتصادىوالجمانب

وننمجة.الغذائيةالمواردقلةمعالسكانىالازديادسببهالفىانضغ!

يشكل-راحو)المنتصرينأنهىيثربأهلفيهاانخر!التىيرهَالمرالحرب

،بماثعر-لةبصدثوكما،)11(المنهزميقأراضىيحتلون-متتابع

وانمأ(عليهالاتفاقجرىأومعتمد)رسمىسلامهناكيكنلمفصندما

دائمتكأحالةفىيكونواانالناصكلكان،الأنفاحمهلالتقا!هدنةمجرد

أراضىدضدعناحجامحالةوفىغادرمفاجىءهجومضد(ترتب)

كانتاجفالْقةرعايةالىيحتاجلاالت!ورانتاجأنومع.الآخرالطرف

طمورنىولاب!أثرتمذهالاضطرابحابةنانءالأخرىالمحاصيل

ضرراتلحقلاالمتقاتلةالأطرافكانتماوعادة.وكيفا-لطالمثروع

عدمالىبالضرورةأدىقدالحيازةاشقرارعممملكن+نفسهابالنخيل

الصحر)ءمبدأاذنسادلقد.المدىطوبلةزراعيةمشاريعشالتاصتفكير

المبدأهذاتطبيقوجرى،(عليهالمحافظةسلاحكيستطيعبمااصتفظ)

لهالقططرعىعندالمبدأهذاقطبيقتماذاانه.الزراعيةالأراضىمجالهفى

صغيرهضمبةوا،فىتطبيقهتمانمن،بأصفلاشاستمساحاتفى

.وخيمةْعواقبالىj%,:.s4المسا!

،الضحراءفىالسائدالاجتماعىالتنطيمبأسسيثرباحتفطتلقد

دفعأوبالثأرالأففكانأعضافهاعنمسئولةعشب-للفكمانت

التضامنفان،حياتهففقدممتلكاتهعنصمضىدافعول!ا.)13(الدقي

فىالموبردالمسافةبعدعامللنيابمن.المحتلكلاتأمنيضمناثبلى

(t)\.00!هit!.!!ا!.

الملينة.لحتورعئ.،34-93!ا،مثامات+18

3".
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ممتد!اضق

السلحةاالتوة)التوةمملا!اممملرمنالا-صمذافاق-،الصحراء

وإحرةسلطةالىيحتاجالمستقرفالمجتمع.طعرةنكبةيصبح(للمجموعة

خارجماحدالىاومذ،المتنافسةوالجماعاتلأفرادجمهانسلاملحفطقوية

.البعوىالفكراليهضلأنيمكنابذىاصلى

محاالمختلعةالجطعاترب!الىمكلةفىالتجاريةالمصالحادتلقد

أحسالذىبالضيموالشورالظلماررغم)قريشوتمعنىودععت

للشناؤ،سبباكانأوا!صالىتأثيرله-لانالأثرياءوغِرالفتراهبه

الرواب!؟لتوتيقالداعىالحاملهذامثلالمدينةفىيكنولم،والنزاع

الوحدقمىكانتالصغيرةفايا!رة.مكةسكانمنتجانساأقلسكانهالأن

كانتربحا،اضىناحيةومنالزراعىْالصلمعتتواءملأنها؟الكافية

فيه!فكلاممالأنه؟مةالتجارىائحيطثوهىمماأقلالفرديةالنرعة

،الثرواتفىالشديدللتقاوتفرصةتعطىلاالربيةالزراعةطروفاق

التجارى.المجتحعفىيحلتكعا

غزوةعنالحديثموضصأنهنجدسصلابنالطبقاتكنابوفى

.عشيرة15فىالقرشيينمنالمقاتلميئترتيبتمالاسلامىالجانبعلىبدر

طروفأنلاطهارذلككانوربعا،وا!زرجالأوصىمن33ذكربينما

.!منعاهأ!ح!()"(شظاياالىالتول)الانقسامتحززالزراعىالمجتمع

المدفيَ،قبافلفى(الخ..البطونأوالعشائر)التقسيماتعددوزيادة

بناكعادامتبالأنسابالمتشغلبنيلائمذلكأنالىراجعايكونربما

قريتمى،تقسيماتمنبكثيرحمثرالمدينةلأهلبالنسبة-لثيرةحمسيمات

باستمرارمرتبطا-أخرأوبشكل-ذلك-لانربما-أضىمرة-او

فىالأجياللتوالىأو،المدينةفى+له!ضههhyالأمومىالنطامثير5

جد!حمش،ناحيةمن(بمرغزوةزمنالأنصارأبدرأنصاربيقماالفترة

اضكا.قيا!يةمنالمثشرد

فت!د.التعليلاتهنهصحة!ءتماماالتظرفبصرف"حالىأيةوعلى

ا!ايلاضافةالو!يتنقصهموكانت،بكثيرتضسيما+كرالمدينةأهلكان

+صعيو8كيا!لحهالىصتتحول!بمعنى)ء(
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مكةهحمد!كل

مينهم4تنشبكانتالتىء(ل!هلمئهلهداكهالانتحارية)العنِيفةالحروب

الزممنكانت-سياسيةمضاميئمن!يهابما-!محمدنبوةفانهناومن

.السلا!فىالامللبعثللمدينةالأمور

:الفكرةهذهعنلأ()3ال!تايةالقرأنيةالآيةعيرتورب!ا

وهمبالقسطبيمهمقفىرسولهمجاءفاذارسولأمةولكل)

.،يونس)لأ.السورة()47(يظلمونلا

يعدانلمجنه-ا!عدىلاالدينعدىالقائمهبسدطته-فالنبى

ن؟المصنا!روتحدثنا.بمنهاحكمالكونوأنالمتحاربةالأعراقكوق

)سيهودلتوقعكانالذىالمنتظرالمسمح!صمداتصورواالأضار

فى-لانأن:لكن.)،لأ(بعبوَله--الانصارآى-فسارعوا،ْمجمئه

الفتاقىهىالمسيح-ةعنالفكزةضهفان-الصحةمنشرالروايةهذه

أفرادهايتحلقالتى!هقأuit-!الجماعةفكرةالىبالاضافةةالأنصاربين

!.-خاصةفواهبذاتدينيةشضيةاحول

وكأنةنبيآ!لقبؤد!محعهقوىسببافنالأنصنارندىكانلقد

الأصرأفسكانتفقد،لهذاوبالاضافة.تأثيره-شكبلا-السببلهذا

سماراثالتيالبدويةفالنظرة.دينيةجذورف!واتيثربفىالاجتحاعية

القبينةوشجاعةالث!رفقىيخكعنالخياةممن!،تجعلوالخزرجحهالأ!فيها

الج!اعةفىيكونماكأفضنلالفكرةهذهمثلوتتخقق.افضمميرةأو

كايانصاامبيزةالوحدةعرتنطبقلاانها.نسبياالمتظسكةالصغيرةْ

الكبيرةالوحدةهذهففى،(واحدهبهبيرةكوفنةللانصارنظرنااذايقصنند)

الكبيرةالمجفوعةخارجازكباطاتقيفامْردْمليكؤلْهأنالضروزئمنليس

نطاققىالأ-التضأمنروحتد!لاالبل!ويةفمالحيل!.(الأنصار)

يدعوماهنلايكنلميثربففى،لذلكوبلاضافة.الصضيرةالمجموعات

طويلة.فترةاستمرالذىالمريراثتادهذافى-قليلاألا-للفخر

بالمتن.ورقمهاالأيةلأورلفا+\(

)15(

TAT
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ممتدةأهاقه

بعاتمعر!فىحيادياموقما4يتخذأنحاولأبىبناللهعبدأنرويب!و

اعترىعضارمرضعلىهذادلوربما،فيهايثاركلمالأقلعلىأو

لهذهوبمالنسبة.لهافهايةلاالتىوالحداواتالتاراتنتيجةقسه

الاسلاملدىكان-الوصفبهذاوصفهالناجازان-الهينيةالمشكلة

يطهرالحياةهمنىأقيعنىماوهوالآخرلليومتشميرعقيدةانه.الحل

عليهيومأساساتصبحلأنقابلةالفكرةهذه.الفردسلوكنوعيةخى

مكسبيحدلمأنهفمعناهاقبولهاتمانلأنها،كبيرمجتمع

Oneأخوخسارةالىمؤدياانسان man's gain no longer entails

anther's loss.بضىلديهغكانالأنصارأن،فيهشئهلاوالذى

كما-غالبهممن،الاسلامىباللاينقبلواعندماالمضاميقهذهمنالشحقق

الحقهالدينهوالاسلامبأنلايمانهممسلمجاأصمبحواقد-نفترض

كابرسالةط!محمداأرسلسبحانهاللهبأنلايمانهمأوضمحبتعبيرأو

4..ْمنمرارا-لررناكما،النزعةعالمىدينالاسلام:المترجم).الهرب

الاسلامانتقل،امية"القرشيةالمرحلةانتهاءبعدنهأيحنىهناالسياق

.(،المدنيةا"جلة"أخرىمر!ةألى

والثمافيةالأولى،العقبةبيعتا(ب)

معركةقبلقتلاالأوسمنبفردينمضطقةمزاعمالرواياتتسجل

فان4حالأيةوعلى.كمسلميققتلاأنهماأىء-لاص!Yاعلىو-لانايعاث

المدينة(منالمسلحيقأولالمقصرد)محددبشكلالمعروفينالمسلحينأولى

،م062سنةفىربط،!محمدالىقد!مواالخزرجمنرجالهستةبهانوا

معهمصحبواوقدجحيعاال!ستةأوخمسةعادم631سنةحجموسم.وفى

رجدعئصرالاثنىهؤلاءاقويقال.الاوصمناثنانمنهم،أخرينسبعة

وعرفتط!ْالنبىبطاتوتعهدواالمختلفةلمعاصى21بتركتعهدوا

المديثةالىمعهمهـ-!محمدوأرسل.)59(النساهببيعمةهذهبيضهم

الكريم.القوأنأياتلضظوالمجيدءالصادقالم!صلمعميربنصصعب

d,,186..147لألم)5 nطلا!ا.طلاوله!ه

TAr
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مكهمعمد!كل

عدافيحا،مسلمونالمدينةاسرصأسرةحلفىكان،التالىالحامو!ه

.اللاتأوصأومناةأوصباسممعروفاكانالأوسمنقسمأس

وامرأتانهرجلاثيمكةالىذمب،ع622سنةحجموسموفى

فقطالطاعةعلىلاوعاصوهالضبةعنهالليلفىسا!محمداوقايلوا

البيتهذهوضر.ا!ببيتهىتلكفكانت+أضامعها!ادطهوان!ا

الم!شوليةوأن،!مححدعنتتخللمماشماأنليبينو!النبىعمالعباص

الوفدمذامن!محعهوطلب.وا!زرجللاوسانتقلتقدسلامتهعن

هذهعنقرشىوسممتءبالفكلذلكوتم(ضلا)نقيباعشراثنىتي!

الذيزالمدينةوثنيىبضعنهاوسألواعهائيةلهمبدتالتىالمظوضات

منللوجودصحةلاانه-بهاعلمهملصمنطرا-نيةبحسنأجاروهم

بل،للمدينةالذهابعلىأتباعهيئسجعالأنمحمدوبدأ.المفاوضاتهذه

وصروأخيراا!بةبيتقبلحتىللمدينةذهبقدسلمةأباانليقالانه

التىالهجر!وكلمة،نفسه!محمدفيهمبحن،مسلحاسبعونالمدتخة

حرفاالعربيةمنالمنقولةاملمةيلانجليزيةيقابلهاا!ثبهذاارتبطت

ترجمةفليستالفراروتحنىflightكلحةأما،ط!ن!حرفا

62يوليو16فىيدأتالتىالنبىهجرةاعتبارويتم،دقيقا Tبءام

الاختيارهذأوقعوقد،)16،الاسلاميةالضبةبدايةأوالهجرىللتاريخ

001،لاصوقتقى)بفيما

مقارنتييمكنالتىالزبيربنعروةروايةالطبرىلناض!وقد

نص-علاوفيما،المبكرةالرواياتمنعروةفرواية،أنفاذكرنا.بما

:*ا(الطببرىأورءما

الصمدعبدبنالوارثوعبد،علىبننصربنعلىو-ثنى"

،الوارثعبدبنالصمدعبدحدئنا:نصربنعلىمال-الوارثعبدابن

حدثنا:قال!،العطارأفيحدئنا:ثاد-أبىءئنى:الوارتعبدو!لا

.325-0386همئمامابن13330-7013،)6\أ-ططبرى

(W)0833-234؟،الطبرى.
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؟!هضت

!يم!غالحيشيةأرفيمئريملماةقالانه،عروةعن،عردةبنهت!ام

أملىجص،المممنةالى!النبيجرةقبلالمهاماجركانمنم!ها

ثحر،ناسبالمدشةالأنصارمنأسلموانه،هـيكثررنلزدادونالاسلام

!كة،!اترسوللأتونافىينةأهلفطفئ،الإصلانمبالمهينةوفثسا

فأخذومم،عليهمويشتع!وا،يتنوهمأنعلىتذامرتقريشذلكرأتملما

الآخرء*الشنةو-لانتْ،شديدبهدكأصابهم3يشنوأنعلىوصصوا

امرهمحين،الحبشةأرضالىخرجمنأخرجتفتنة:فتنتينوكانت

تيهمصطْعنوراوارجسالماوفتنة،اليهاالخروجفىلهموأفن،بها

المدينة.أهل

الذينرؤوس،نصباسبصنيالمدينةمن!اللهرسولجاءانهثم

منكأتاعلى،عهودمموأعطوه،بالضبةفبايسهبالحجفوافوه،أسلموا

ننعمحانمنلىفاناجئتناأوأصحابكمنجاءمنأنهوعلى،مناكأفت

أصحابه!اللهرسولفأمر،ذلكعندقريشعليهمفاض!ا5أنفسنامنه

أصحابه!اللهرسولفيهاأخرجالتىالفتنةوهى؟المدينةالىبالخروج

فتنةتكونلاصتىوقاتلو!م):فيهاوجلعؤاقهأتزلالتىومى،وخرج

.+(+(!هكلهالدينويكون

الىينشأنهاعتبارنافىنضعأنهلابدعروةروايةالىننطروعنلصا

أ!بالتا-لانأسرتهتراثوأن،أميةلبنىمعادية:لانتالتيالزبيرأصرة

لأننظرا؟الأحداثمسيرةعلىوتأثيرهالاضطهادفىالمبالغةالىيمي!

مناومن،!محطضدالمطرضةفىوبعحتىمشاركين-لاتراأميةبص

فالآية،متوازنةروايةاعتبارهايمكنلاصوةذ-لرهاالتىاللوافعلان

فئيىوبالتالى؟لأ()8متأضةمدنيةلحقبة!ودبهااستشهدالتىالقرأفية

هنا.صاالاستشهاديصلح

الباحثين!ىميلرا.«يكونقدالحقبةبيشىلذكرعروةواغفال

الت!والأرضية.واطةبيعةالامنلاقكنلم؟نها!ولىالىإلحوبيين

ه؟!(الملميةالكتبدار،بمررت)لئاالتاتاثطبعةهنالنىاضعيعنا)ء(

لم!كا!لهnك!!اله4.لأ81
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محمد!قىمكة

الاجتماحفى-للرسولقطوةالذىالعهد.وله!فيلكفنئفنها.انطقك)

.)!1(قرأنىنصم!ئمبئ-8اكماببيةالمعروفومو-ايال!ِ

بالتهلث!ركنأداعمىبامحنكالمؤمنا!جاعكاذاالنبىألِهالا)

باضيىولااَولادمنيقتلنولايزنينولايرقنولاشيئا

معروففىيصينكولاوأرجلهنأيد!نبينيفترينهببهطن

السور!()12(رحيمغفوراقهاناقهلهنواستغفرفباي!ن

.،المحتحنة)06رض.

وردكماأى-للبيتالدقيقالمضموهذاكاناذاحتىلكن

الحكس،بل.(ثانية)أخرىبيتوبردمنيمنعمامتا!فليس-بالآية

بيىودقيقةطويلةمفاوضاتهناكتكونأنلابدأنهالواضحمنفانه

فقطذلكيكنلممصعباالرسولأرسلفعنسا.المدينةوأمل!محمد

عرتتقاريرللرسولهليرسلأيضاوافما+دينهمالجم!المسلمينءليحلم

نوافقأنالمقبولمنيكونقدهذاوعلى.(المدينةفى)هناكأنوضع

معكانتالأطالف!الة(الاتفاقاتأو)فالاتصالات،الروايةهلْهعلى

منالجماعاتممثلىمنْمزيدمقابلةعلىاصر!محمدالكن؟الخزرج

واحد!ئعشيرةعلىاعتمدهواننفسهعلىليأمنيكنلملأنهشالمدينةأ!ل

التفاصيلأن"ولابد.الأخرىالشماثردونالمتنافسةاضائرابيقمن

ولابد،(البيعة)الاجتماعمذافىتنارلهاتمقد-اصالأيةعلى-الدقيقة

المملوماتهبحضتضمنتالمديثةوأمل!محمدبينعقدتقداتفاقيبماأن

أصبحمما-ضكبلا-أقلتكونقدألمملوماتهذهأنرفم)محمدنبوةعن

!ء،الحديبيةصلغبضدمههـوفا

الرئيسيةالبيصةوهىالثانيةالصبةبيعاسياقاففى،أخرىومرة

الصورومن،بحثمحلتفاصيلمنل!-لانتأالرثيسىالأجتماعْ)

التئاميلبعنالنطرصرفقبولفحل-لماَتتالعامةالأفكأرأوألدينية

رفضها؟يحكننااشارةالنبىعمالعباسىموقفالىالاشارة-لانتووبحا

)91(

ثةفي2

-"48!ال!مهطال!
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ممتدةأهاقا

هـ!اسسولازقاهاالتىالشكهاسَاملهتشجبذلكبعهوضتبأغمَبارعا+

دحللفالطمن!الرسولعودةوعنه.الوقتهذاْفىهاشمبنىمئ

اترهصايهوجودلعممولطرانوثلعتسيرهَرعحم،حماله)جوارفى

نوهـلبعيحمايهتحتظلأنهلدالمؤفمن،ألوصعمداتغيرتفيد!رالمص

اسبىعمانياسصطايهانمَي!ماذا.عشيرتهحمايةتحتوليس

!نالعبسكانلوحتىجائزة!!مهالمدينةآملحمايةمنوتوتقه

منبهبنوهبالىالمنسويةوالبىواية،صحيحغيرقولطهذافان-يسلم

المذ-لوشالرأىتأكيدالىتميل)02(البر!ىاوراقلناحفظضهاوالتى

نأالا،عظيمامدحا!محمداالحياحمهامتدحوعبروالةففىنفا7ْ

وا-لثر،منه!فهلمحمهحبا7لترأنهمليروهمدصهكىزادواالمدينة%هل

علىردأطاالروايةهن!منبهنخرجالذىوالاظباع.منهلهتقديرا

سقوروبعد)ذلكبعهالباسيةا!ولةأقامواالذينالعباسييئدعاية

تنيرالتى)هنيوهبروايةعنتماماالنظروبصرف،،الأمويةالم!ولة

يكونيكادالذىالغرضفان(الصعبةيلاسئلةبضذاتهاحدفى

اختراعمجردالاصماللعقبةالباصزيارةحكايةأنهو+مرضيا

الحباصية.الدحكايةأبواقوضعمنصرف(تلفيق)

فقيباعئصرالاثنىبمَعيينيتحلتىفيماالأخرىالصعوياتبعضوثمة

يتعلتىماأنالغربيونالبماحثونويطن،واضحةكيربهمالمنوطةالمهاملأن

عليهماوعيممىبموسى!محمدلتشبيهذلكبموضو3النقباءبهؤلاء

-(؟!أيضانقباء!كألمحمدي!شنلازلمم،نقباءمنهماكانْمملفكما)السلام

!فيمح!دايبايعالمدينةأهلعنواصدانجدمنبهبنوهبروايةففى

عليه)موض!،اسرأئيلقبينةئقباءبهابايعالتىنفسهابالمصطلحات

التىنفسهاالمصطلحاتفيايحتهفبىيستخبعأخروواحد،(لسلام3

فان،حلاأيةوعلى.21()مريمابنعيسيمبايعةفىيرنالحواراستشمها

مأتغنشاأئنجارلبئىئقيبأأضنبح!امحمذاأنالىتشيرألمىالرواية

أصاصىلاهلىالنقبا.روايةقى-الثمم!أقتبتِئالأصلى،نقيبهم)محئئهم

G.8*ا.ءم!!ها!أ!.!ي!جمع!.!ه!،-ل!مأع!ءف!)03

80!عث!.!طا!يمfl.91.!.*ة.38-17

(fl)8ة.ف*كةح!ا:4-و.؟أه0المور!!!

.لأطلا
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مكةس!!فى

اصرانيلبنىلنقبا.6موالهمبعحاكاةلبقول-بالتالى-مجلالاانهكما،له

Iوالمسيحْحوارمحهأو. كانالنقباءنظاميكونأنموالأرجحلاصتعال

كىالجديدةالأمةأوالجديدللجتمعأ!خسا!ىأوالأصلىالنظاممنجزءا

صستخمط.يمهلمأوالنسيانطوالافىدخلماصرعانواته،المدلنة

الاج!ماعأوالئقاههذاحولالأساسيةالنقطةفد،أخرىناحيةومن

فحبمدىآىفالىواضحةغير،(الجهاد)الحربومى5(البيت)

ولابد4حدو!الةطفىفيهاواستمرارهم)،(باطربوعمعمفىالمبمايرن1

بترورومكةمنا!اجريناستقبالهعدىأضاو)فقواتالمدينةأملأن

اَ؟فسيالمدينةأعلقيدطىأىالىموواضحيخرمووما،!دودة

مؤ-لدءغيرأمرهكةقوةتزايدأنفيهشكلاوالذىقريتىْبمحاداة

فىفيهمرغوباشخصايكنلم!محمداأنمؤداهاالتىالحقيقةأنه-لما

nonسكة grata!!يستخدمأنالمحالمنأنهنتأكد!قجعلنا!ص

المدينةفى!و!بمحمهالترجها!لانلكن.مكةنفوذلمد-محمد-.أى

مكة؟اهلوجهفىالقفازالقاءبمثابةفيهاالنفوذعنلهوالتخلى

.(؟مكةأملعلىللحرباعلانبمتابةذلككاناثمصودإ

.أخرىأسئلةعنيالاجابةمرتبطةالسؤارهذاعنالاجابةان

كانتوكيف؟للمدينةذهابهمبل*كثمحابهخطضمن!محمدأعدماذا

تجحلهبمأنيستطييملاانه6عليهماقترحها-لماالمدينةفىوجودهمطبيحة

نأمضهميتوقعيكاديكنولمءالمدينةأهلعلىدائمبشكلْعاطلينضيوفا

الحيثىيستطيونلاالمدينةفىانهم.-لفلاصينويح!لواالمدينةقىيقيموا

قوافلعلىالغاراتلشنأنفسهمينظمونأو،القوافليرسلونكتجارالأ

مع)الأصليةالحطةاو.هو.القائمهوالأولالحياركانهIIIوحتى.مكةأمل

يش6قىمعضاريةعداوةثعياممؤديامذاأليس،!ذلكعلاالنسواهد.لالة

كانب!محمداأننلابد4وبأختصار.؟!ذلكينوقعب!محمديكنوألم

محللحربجلا2أمعاجلاصتوعرالمدمنةألىهبرتهائابنهيقعلى

الرصولاانهئ!مابنصلالوصولا(معم!بومى)lههلعد(*)ْ

نحماءك!!نهتمنعونمماتمنعوثى1طى1بايعك!:يثوبلو!!الوصل!مليهارر،صلى

اترالأثر!كل:لأموالمصعلىييايموثه.9ثمكل1هما!اثلهعد!يأورهْؤ8ومكم

.(بع51ols؟؟-5Evصا9-:هضعمفي)ا"حدألاكل!كلاكش!

.يبما"3
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ستلضولقا

صاغطربتةوبأية؟يذلكالمدينةأهلمحمدأجرمدىأىالى.مكةأهل

-و221،أثفسهممنواثايهالمدينةأهلكانطىأكلهوالى؟عذاليم

23)كيتافيعبروقد Caetani)فزداهاالتىالنظروجهةعن-

3Superior!أعلىككاهنمحمداقبلواقدالمدلنةأعلان Sooa

وليس،المدينةفىداخلىسلاماشتبابفىراغبمكانواأنهملمجرد

ويظت،المثَصودبالمحنىالأقلعلى،الكريمالقر؟نتطليمكللقبولهم

النطرةومذ..قليلاكانصحيحاتحولاللاسلامالمتحولينعددأن-ليتانى

منليصىلكن(ضااسحقابنفحل)-كماذية1،1الصاملفعلاتؤ-لد

فالعوامل،الأيديولوجةأوالدينيةالعواملضأنهننقللأنالضرورى

نأالضرورىمنليسأخرىناحيةمنالديميةوالعواملناحيةمنالمادية

الأساءىالانقسامأنعلىنتفقوقد.متكاملتانانهمابل،صَحارضتينتكونا

وأولئك،للمدينة!محمدضورفىالراغبينأولثكبيقكانالمدينةفى

الشوليحنىيكنلمللاسلامالتحولوأن،لحضورهاولرضيهه

سيحرزماالتىالسياسيةبالنجاحاتمرهوناكانوانما،النهالْى

(ْتهدعيمنجاح:كونهعنيزيدلاالتحبيرهذا:المترجم)!ء!ح!د

-قيانىفافترضكماالمدينةأهليكونأرْأيضاابمكنومن

لمصضلجاتوفقماالقرأنفىالواردةوالمسيحيةاليهوديةالأفاكارفسروا

فلابد"هذاومع.حقيقتهاكليفهمومالموبالضالى،عربيةوفنية

قد،رسهِبمحمدأمفواالذينالمدينةأهلجمهورأننصدفأن

هواقهبأق6َمنوالقد:وقبلوهاومبادئهوجوهرهالاصلامفوىفهموا

وأمنؤاالقيامةيوماررلالحكموهو،امونعلىالمهيمنومو،ألخالق

-أنأوضحناأنسبق:المترجم)العربالىاقهرسالةطملهومحمداأن

يتطملسألمؤلفوا-نما،-لافةللناسينزللمالاصلامأنيعنىلا!ا

.(الخ،..العزبيةوالمرحلة،القرشيةالمرحلة،مراجمه

ومذأ،المدينةفىجديدنوعمنمجتمعايوجمونادملمونهكاقإقد

المدينةلأهلوباللسبلأ.وس!دةواضحةأيديولوجيةأسساثتطلب

.313،هعامابن+2(

(TT)
.!ْ+.مايعل!
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مكةمهمد!كل

وكان"غالبهممتححسا-،دينياصيناتعتلك-ملههـكافتقلةهـفايخإالمسلهيئ

وربصا،الديتيةالحلاقات9يحقيقةكافيااقتنابكامقتنحينبإلضبرربرة-ب-

الروابلىمنبدلاالدينيةالروابطمنأسسعلىمجتمعقياميتجربةذلك

:.--.---.:-تالرقية

المديئة-اليو!النبيعجرة5--

ضيعلمفانه،وتأييدهدعمهعلىمحمداالمدينةأهلبايعوقدأماْ-

انبازمنلابدوكانسعرلهالبسهظلىلمدءخططهلنفمدفىفثرعوم!ا

صمد!لأعدا+تطىصريحةواضحةبأعمالالقيامقبلهمكنقدر-أ-لبر

.*ةابمغا!رةأتباعهأهرفقد،هذاوعو.عملهيريدمأعلىدلالات

وأصحابه!النبىدوافعأنتوضح-)24(اسسحقابنورؤاية-ْ،المدينة

بنعروةقولأما،المدينةفىالحركةازدهارامكلانيةصكانتلذلك

يطىذلكعلىفالتر-ليز،الاضطهادمنمرباللمدينةهاجرواأنهمالزبير

قبلالاضطهادمنمتواصلةجديدةسلسحلةهناكتكنفلم.ظطئاانطبامحا

والأهانات،)25(سلمةأبىحالةذللثمناستثنينااذاالااللهم،الهجرة

نوازعتحر-تربمالكن،الصديقبكروأبو!مصصدلاقاهاالتى

.!محمهسيفطهمماقريشزعماءتحققعندماذلكبمدالاضطهاد

بهلأصط!محمدتوصيهاتأننفترضأقيمكننما،الظروفمذهظلؤؤس

النحامنعيممكة-فىبقىفقد.أوامروليستونصحاوتثصجيعاخ!كانت

عةارتدادهميمنىذلكيكئولم،أخرونوبقى+بارزامسلماو!لاق

ذلك:الهامريمنالقر2أشار)26،-وقيالإ!سلام

لىوأنفسهمبأموالهموجاصوا-وهاصواأشواالدفيأنإ

بضاولياءبضهماولئكوقرواأووأوال!يهن،اتسبيل

حتى!ثى+منولايتهممنمممايهاجرواولمأمنواوال!ذين

.ء.ْيبدهاكلما-لأ؟6؟15-3،مشامإبن.)34(-

بعدها.وما،31،هصطمابنآ)35

لعص!ول*!.)+(

872الابة،(الأنلال)فيرق!6السورفينلهاليالكري!!فىء؟ضمز-!قران..

8-سنج2ي
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متتدةاآولق

الاَ!كلىاينصرفطيكمالذينكىَ-استنصرو-لموانيهاجروا

(أ؟7(بصيرتصلوبْىيباواللهميئاقيبينهمبينكبمقوبم

3+:ِ".ج.،الأنفال!)8البسورة

بخ.."أَ!:..

حوألىمنيقالفيعاتتكونالمهاجرةالأولىالمؤجههذهكانتمد

إلمدينة.إلىووصلواصغيرةمحموعات.فىرحلوأ،شضما.سب!ين

.)27(المأوىالمدينةأهللهموقدم"بأمان

مكةفي!محمدمعيبقلم-اثتاولةللروايةوفقا-وأخيرا

ته!هـ!أسبابلرجعورب!ما،(نحهمااللهرضى)باكر.وأبىعلىسوى

نأعنالتاكدفىزغت،الى،المديخنةالىاتباعهغالييهَوصولتسلانتظماره

شكونأنهمنوليتأكد،الثصموطاكمالامنترددهم.يىحهملمالمترددين

ؤحمحمالمدينةس!لمىعلىبالاعتماديكتفىوألاومستقلقوىموقفلى

بأت؟عىعلىقريششعما+كان،الأثناءهذهوفى"المدينةالىيصلعندما

ة!على-المناقشاتبعضبد-ووافقوااجتماعاف!لرايجرىماشيئا

فينهةلوا،-شنابكبيلة-للمن،الشبابستمجموعةياكونواأنةجهلأبى

تث!اركأى"القبائلبيههدمهفيتفرقهواحدوقتفىبسيوقهمء!.مخمدعلى

والجدير..(CA)بحينهقاتلتحديديمكنفلا،قتلهفىالقبائل!لل

عنماضراذ؟هذا.الاجتماحفىممثلة-لانتنوفلعش!!ةأنبالملا!ة

أخوهووالأوله،مطمبنوجير"عدىبن-ط!!"لهلا+ط!-ة

ا!طائف!4هنعبردتهعندلمحمد(الجوار)الحمايةفمأنسبقالذلىالبرجل

الب!ءفضلأمماتكد(عدىبنالمدم.)الرجلهذااعان.افيوالثانى

هةاالتئ.شلاكتْنجىىالأض+،ئلالكلأما.نذرىلا؟!ا-داثعنبجدا

سهم،و،.ومخزوم.،ؤاسد!.رولرأ-عبدو،.شسىبور!هىجتماعالاَ

القائ!ةفى(ج)و(ب)موعتينالمبمنمكونةالحقي!فىوص*،وجمح

فنكريصلناسببمنلينسأنهيخه!ووار-ى.سابقفصلفيوردتالتى

تاصحق.-ابنيقولكه،-ضروهالذينان،الاجتماعمذامثلعقد

م!كل."..!ه،-؟/---.-...-:..-.ة...+-++ء

ب!ها.رما3+35هثاابق.ا؟جمه

192

http://www.al-maktabeh.com



مكةمي!!لى

،أخرىناحيةومن.لهممطديةلنشاطاتي!طكان!مححمداأن-تضقوا

قتلعلىبالتصميمتتسمهحاولةمناكيكنلمانه-وضحالأحداثتوالىفان

الاتلطعمذافىقريشزعماءعليهاتفقالذىفالاتفاقهذاوعلى،محمد

المحدقاال!رفان"حالأيةوعلى.المصادرتؤكع!مما!ورةقلكان

ء(هجرته)!ععمدبرحيلعجلربما(الحعوثوضي!)-"الخطر

،وهها.الطرهذاطبيعةمنمتألديننكونأنالصعبومن

اثمحمة،الزخارفمنكتيربوصدتتسمغامبشمكلالهجرةعنفالرواية

بكلونأن-الممكنومن.الاضافاتمنتخئولاربماالأولىالمراجعوحتى

للازعاجتعرضقد-قريشزعماءعقمهالذىالاجضطعبعد-!محمد

الرسوقتصرناتمنننهم-لماالأعظمالخطر-لانؤان،مكةفىوالمضايقة

فىمرحلةهناككانتأنهفيهشكلافالذى4-االدينةالىأثنا+.ألطريق-لان

نهيقد!االتىالحمايةزطمخارجأصبحوصلهاانأنهصترض!الطريق

تحتفيهايكونالتىالمنطقةالىوصلْقديكونلابينما،مكةفىحماته

المنطقةهذهفىللقتليتصضأنالممكنمنكاناذ،المدينةمسلسحعاية

النىبكرأبو-لانورب!ا،ئأراللقتلقاتلهيثوض.أقْدونإلإنتقالية

يبدو-ليما-عشيرتهلأن؟نفسهالوضعفىهجرتهفىالرسولطصا!ب

.261(عنهتخلتقد

حمدبمهاجرِلابدأنهتثدوتد-؟!ان"صمدااءمجقابنويروى

ثم،أمانفىناةلممالافىالاأنهمكةأمدطنحتى-مكانهينامبأنألى!عر

ىاقريثىملاحطةعنبحيدابكلرأبوومحه-!محمد4-موالسل

صاصبهمعقضىأمهتوفى،مثهاالجنوبالىمكةعنببكب-لهف

عن-ثعتكدقريشاأنبكرأبىابنمنالخبرجاهحتىيومينؤtيؤما

فيِأبىعتيقوصنماوساصبهالرسولفاظلق-ءالرسولعنالبحث

منا،ولىالمرحلةوفى5الجمال!على+(ولatأرقطبناووعبدؤاصط

بصدها.وما245،بضاهابن)92(7

ابن:الوصول8هبرضاالحديث0معرخيكل3مطمالابنالنبرياالصيو8!ا)ء(َ!

.(ههvص،3!ه،الايمائا!تبةالجمة.صيح!هما.،ءوانجق،9هـعط-رو!

.اا!رجم.)
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مملمةأ!افا

لمالتىالمطروقةْالطرق2عنبعيداالنائيةالصراتفىالمسيرتعحداِالرحمدة

أرق!بناقهعبدومماووضلا،عكلةعنابتاأنبحدالافيهايسيرا

)35(.الأولربيع*لأفى،المدينة)الواحةصافةعلىقباءالىيصلام

.622rسنةسبتمبر24الموافق

:(الكهف)الغارفصبةمبكرةمدنيةأيةوتؤكد

تاشكنرواالذيناخرجهاذاللهنصرءفتدتحصروهالا)

محنااقيانتعزنلالماحبهيقولاذالغارفىممااذاثنين

يهلمةوجعلتروعالمبجنودوآبعالهسكينتهالهفأنزل

!ثزيز!اللهالحليحاهىاطَهو-دنمةالبمي!فدى-كفرواالذين

--.(التوبة)!رممالسورة،4()-.حكممل

متأكدلنغيركناوات4قرشىاجتماعالى!شيرربماأخرىأيةومناك

لأ-ةهىوالآية،ذلكمن

لخرصكآولقتلوكآولمثبتوككفرواالذلنبكدمكرواذ-)

8السورة()03(الما-لرينخيرواللهالهَويمكرويمكرون

.(الآنفال)

المرحلةوهي،المهنيةالمر!ةبداتقباءالى!النبىوبوصول

مه!ته.الرسولفيهاباشرالتىالثانية

ا!عيةالضهص!اد-6

الضبةقىالكبيرالانجازعو(الاسلام)الجديدينالهطهوركان

نأيمكن-الدينلهذاالأساسيةالمفاهيمأوالعريضةفالخطوط-،امية

لازالتمؤ!نسماتهمطمكافتوان.الهجرة3وقتفىا-لتملتانها-يقال

شطثتقدتكنلمالمفروضةفالصلوات.بفيهاتتطورلمحالةفى

تاحيةومناميةالمرحلةفىصفت-ضكبلا-أنارغمنهائىبشكل

.+3-325ءهدامابن)03(
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ميمبدب!!امت

.5)31((راضة)منتث!رةكبيرحمدالىكاشهالليلصعلاةأنفيبل!وأنجبىى!،

وايتاهالصيام:وص،مووفةالحقبة-م!فىالاسلامأركانبقيةولَانت

صث-مماما!دالىظوراأملكانى-ثان،.وابحجوابثبهادلان;ألننيها

اقهعنالأساصيةبالأفكمارالماماالمكيةالحقبةشهمتلقهبل.ذلكبصه

للرسل.سبحانهاللهوارسال،والناروالجنةالآخرواليومصبحانه

تلبيةعنالرواياتصحةمإىالفربيينالباحثينبضهـشاقش

كانتالمتحوفيمطمأنعلىالظكيدالىومالوا3،الاسلامالىالهتحولين

مادامتبهانآخذآلااذقضلهن.مسأنةوهذه.ماديةالأساص.فىثوافمم

لمالربيينأنيقصه)للفرببالنسبهغريبةتعتبرالايبلاميةالإنجكار

وقديل،قديلتحولطهناككانأنهصحيحاكانربا.(الاسلامروحيفهموا

نأالىيرجعهذالكن،الغربفىالسائدبالمفهومالحقيقيةسنلتقولى

ا!دنى.ال!ترقفىالديقظاهزعلىتطبيقهايمكنلاالأقكلار.الزبية

الهخوز-لآنفىبماالأدنىالئمرقفىالسائدةللمقاييسبالن!ىجةاما

الاسلا3عنالاعلانكانفربما،صحيحينأمرإنوالتقولى(للاسلاما

أ-لثر،الوقتذلكفىللحربىبالنسبةصحاأمرايعنى(الاسلامدخوفى)

بيدةكيرالماديةفالدوافع.أيامنا-هذهفىالغربىلدىيحنيهممابكثير

منالدينيةالأفكاران،حقا.مت!كماملتين-لانتاوري!اإلهينيةالببرافععن

بأهداف-وواعين-لاكلال!مةبأوضإعهمواعينالثصرتجلأنارضرورى

السياسيةنبعالجواالدينىالتفكيرصكةففى،(أعمالهم)نشاطاتهم

الفكرةوضه.تهابذاواعية-لَةاخراى-يحطيارالاف!اديةوالاجتماعية

واقعةحقيقةتعد-ئحاداوربما-غالبا(الدنياصالهينهانفصالعدم)

ازفكارصنهفنربه.شيبةالغربيراهافكلةلثها.لأكمعرتا-الأذ!افض

الحقيقةعنبصائرناتععىأنيجبلا-ية+.جال-4علىللغرلي--بالنميبةِ

ارتباطامرتبطةدائما.كانتالإسلامفئالدييةالجوانبأنl?l?.مؤالتى

----بالجراني.-إلأصى-وثيقا

(%r)(المزملأيهابا)المزملصورةنئ!يركما%(elهيلاالاالليل)ضف-)2

.(..)،(نرتيلاالقر؟نورنلعلطزد\و+(ميلامنها!عىكو

.-92،.
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،.-اولة؟فمت

يربالمجتمطتوثيقاارتباطاارتب!قدالجديدالديبنعذاويان

احداثمم!قابراكان!ه،الريةالجزيرةشبهغربنىالبعوية

البدهـلةالآخلالتيهانتوالمدينةمآدةففىعميقْاجتحاعىتضيير

اليعريةللظروفتمامامناسبة-طلأيةكل-البد!04والنظرض

-لاننتزبمامكةوفى.صخقرةمجتمحاتلاقامةصالحهغيرا!اتبتالتى

!نت-فقدالمدينةفىأماءالألانيةالفرديةفىمتمتلةالرئيسيةالمشكلة

وبمحنىثوضوحاالا-لثرهىال!دتفرضعلياسنطةقيامالىالحاجة

لتصبح"البعويةالأخلاقمواعمةهوالطيمالاسلامانجازفان،اد،نىمن

بتنظيمجديدمبدأوضعهوذلكمفتاحو-لان،المستقرةللسجتطتصالحة

كن،ادمرابطهمىاعتبرتالمجتمعرابطة3فاناليوموحتى.المجتمع

الجمالكاتأوالمجموعاتحالةقىجداضيغةتشبرالأخيرةالرابطةته

بيننما،المريزةالثاراتيمنعلموالخزرحللاوحهالمشتركفالأعحل،ا!بر

نأطالماللسلوككافغيروازعأنهعلىيرهقلاصجموعةالولاءأنكما

-6-5نموطلةمىالؤديةالنزعة

يتسكللالاسلامأدخئهاكىالجديدابدأهذانصيخأنالصعبمن

المجتح.لتكاملكمصر(النبى)فكرةهىالمبدأ!ذانواةلكن"محكم

ذواتتكونقد)مختلفةعشائرتضمقدالجدبلةالاجتحاعيةالوحدةان

التىالضيقةبمقتضىمعابطتترالكنها:(أولاالآخرببحضصهابحضهاقرابة

يقعالمجتمعأفرادفات5هذاوعلى.جميطلهمأرسلقدالنبىأنمؤداها

مبماوجدهذاوعلى.نبيهالىأوطهاكمايماقهأوامراطاعةعليهم

أعنى.الىخافسةالجماعاتفوقتطوالتىالعلياالسلطةوء.دأاكضاصت

الجدلجةالفكرةهذهوتطور.الهْكلمة-نقولأنيمكنناكا-أو!فيالنبم

الآياتفى(أمة)-لبمةاستفامبازدياد،الكريماقرأنفىواضحاطهر

،الآضاليومشالحديثدياقهفىخاصة.متأضةفترةفىنزلتالتى

(فرد)كليلقىأنمنيمنعلاوهذاويحاسبهاأمةكلاتيبىحيث

الى.الكريمواشار.القرأن،يستحقهلماوققاعقابأوثوابمنجزاع!

أنبياصا:تصمقلم(أمم)

.5-9-3
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مكةاهخمد!كل

فهمبآياتنا!كنيممنفرجاأمةكللحشرءمنديو!.)

.(الثمل)27السورة(T(8)-يوزعرن

قبمةتحنىالتى(قوم)مممة،أمةؤ-طمةبتضاد

tribe of peopleالدمصلةسرىلربطهالامجموعةالىقثسرالتى.

ivy)،المديئةدستبىر)فىرسمى-لوصصْ(أمة)كل!ةواستخدابم

هم.محهمأعنومنويثربقريشمى!المؤمنون،بالملا!ةجديرةمسألة

واحمة.أمةجميعا

بحدالاتافاتبلوراتتبلوروالآفكاهـلمالمعانىهذ.أنشْكولا

جمندفاالجنينيةحالتهافىحاضرةكانتأنهالابدلكن"نجترةالهجرة

نأقلابد،(ْالصبةبيحتى)انيخةرجالمعمفاوضأته!محندبط

بتكونتطويرمايمكن((يديولوجمة)ومعانبأفكارواعياكان!محمدا

ادرا-لهلاتساعمقياسابوهذا،الطي!ةالربيالتوسعلحركةأصحاسا

اهيةهالضبةخلالهانجازاقهوعظمة،عصر.!اجات

.لأ،3،مث!امامن)33(

2،لأ6
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.--!لملجيى-)-1(

الأحاييش

فىالساخرةنظره.!وجهةهه!!ألامانس.صيدعملغ.-+

بالمصادر.)1،،000مكةفىالعسكرىوالتنظ!م(بيش،-الأطعنضاله

ول!همعن-لفواقد(!)لمحمد-اطناوئيقمكةأهل!أنلامانسنؤأىفقذة

يصفةلعتمدؤنالح!كريةضحضنهغنىكانواوأنهع،بجبريه

الزنرج،ومنالحبشةمنعبيدمنامونةالأطبيشقواتعلىرئيسية

أفضلكانوا-رماخا4يحملونبدوفمن-ي!قواتلهفهألممود.الفقرىأفا

!--ْ.ي--َالطرققطاعمنتليَلا

تلاليمى،.خاصةلاهاننناقويلفىهو-.حمحيحيخفاأثكيَمؤخنخَاك

بذبهحاكأConfederates،،ْصلفاء5صرديكوئؤالمبيشالأطأنعلى

لأتأنسكالىفقد،حالأيةوعلى.Weibausenفلهوزنذلكالى

معالجتهو-لانت،فلهوزناليهذهبلماالمناقضالاقجاهفى-ال!--لمسؤ

أفكار.وراهينساقأنرفضها-ورضىفقد،علميةغيرع!لجةللمصادر

أحابيش+عبارةففى.الموضوعيةلل!بادى*يضعولبمالمسبقةوفىجكامه

ضإرصةاواjء،والحبمذْالأصَابمفبى)بقالو%وِء(.)نصبرِ،مخةوعبمذ--أبل!

!لأمة"؟،ي!et!هنا!ه)ح!ه،milltaiede1هاuaءلهامع!ه5)؟(

1891,,atique!9-237ولل!*؟صل.pp!ل!ء!4؟ءث!

-0،5..!مء-.--.-.
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مكةلهطمد!ني

بينما5للعبيدمرادفةالأحابيشأنأى،،عطفواو)اضافةواووليست

والضيم-8تهامةواملنةكناقبمامْلمنأطا!مومنالأحابيش،عبارةفى

أطاعهمهومنالأحابيش،عبارةفى(الواو)فان-لقرشىئدطأطاعهمفى

نأموالسبب6لماذامن.(عطفواوتحدأى)ءحادافاصلالناتضع

اثباما.حاولالتىالنظريةصدقيفترضلامانى

أولافتحرضأنالمفيدمنسيكون،حياد)أكثرنظرةالىنصلولكى

.(والطبرىوالواقدلىمشامابن)الأحابيشتناولتالتىللمصادر

منالحمايةوطلبهمكةمنالصهيقبكرأبىخروجسياقاففى(1)

بنىفيكانإ-لذىالدغنةابنانيقا-ل(الدغينةابنأو)الدغنةابن

سيد5هوالومتذلكفىكان،-شانةبنمناةعبدبنالخارث

والهونه-لنانةبنفناعبدبنالحارثبنوهموالأطبيش...اياط!يش

تسحيتهمشبأما0)3(،خزاعةبنالمصطلقوبنومدركةبنخزيمةابن

.)3كاهـططيماأحبشوادىاسمهفى-واد،تحالفوا"أنهمفهو،بالأحابيش

دفوا)ذلكالقافلةفىوضر-لاوْ.!سفيانأبوفعملوعنمما..(-ب)-

أطاعأى-اطاعهمومنبأحايشهماقهرسولتحاربأنقريثىوافقت(مالا

للواضى،المضازلىكتابوفى.)4(تهامةوأعل-لنمانةقبائلمن-قريضا

نأ102ص،نفسهالمرجحوفى،،الأحابيشمنتبشاومن،9!؟ص

الهعيثسياقفىمذاوكل..،يشالأطبينمن5-لانواالثلاثةمنواحدا

-.أبيشوكا

علعرأبولقيهممنأولكانالناصالتقىالم"أحدغزوةوفى(ب)

.)5%ءمكةأهلوعبدانالأطبيشفى

باي!"التىالطبتثى)م!ط!ه!زبانبن،-كانْالحديني(كل)

بنالحارثعبهبنىأض(بالياءزيان:باكأزهرالإيمانمكتبة-أيدينا

.5"2،هشامايئ،(

.ال!ادىهذالاسمأخر!قراءات2وهنا!246،ثمامابن+(

.1384،والطبو!556ص،هصمامات)8(

.i.6"ننحه)5(
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ايض)1(

فىيضربوهو،سفيانبأبيمرقدالأحاسشسيديومئذومومناةعبد

.)6(،000المطنبعبدبنلأحمزة!ئملق

ا!.:فىوةفىثابتبنلحسانفي.قصَيدة(س)

غيهاطواتمكرلكفرائمةأحسببلابيش!أحا!جمعتموما

حمصب،"-للمةوفصرتءحسمههبلا"منبدلا،عم!بلا"قراميوفى

غيرأيضاوالتفسير،مؤكهغيرحالأية!والنص.،شف"بححنىمنا

استخدامطريقةمنبهانخلصأنيمكن-لييرةقيمةفلاهناومن،مؤكد

.)7(املمة

مالك:بن-لعبقصيدةوفى(و)

وسطهالبحرمنموجالىفجئنأ

نصيةونحنTلاتثلائة

.القومخيارهموالنصية

LAومقنع!اسرمنهمْبيش

)8(ْوأربع-لثرناانهثيقتلاث

(انمنورةالمدينةصار)الهندقكزوةعنالحديثسياقوَفى(ز)

ئزلتصَىتريشأقبلتالخنمقمن!اقهرممودئولرلما5:نقرأ

أطبيئمهممن2لاتعث!رةفىوزظبهالجرفيينرومه.منالأسيالجع

-)ْ.8..تهامةوأملكنانةمنتبحهمومن 5 0 )g

هب(زبانابنأو)علقعةبنالحليس-لانالحديبيةوفى(ح)

درفلما.-لنانةبنمناةعبدبنالحارثبنىمنوهو،الأحابيئسسيد

.3،582هشاابن)ح

.3؟6+نض++

.Alt،ن!3ابن)8(

.673،مثامابن)6(
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مكهسد!كل

.ثىالهدىنابضوَالتألهونقؤممنهذاان5:ماله!-،)امهرسولى

شاقهالذىالهدى5بمتظرالحليستألْروف،ء...يراهصتىوجهه

الأحابيش،منمعهبصن(!)محمدألىبالانضمامقريشا!د،الرسولى

:-،لحزامْ-.البيت-،.-لأ(بزيارةتكة!لمحمذأهليسححلماذا

-ييئإلتى-.الطيعةفئ)الدؤلىلعطبنالأخزرقصيدىوصْ(رو)

:نترأ،aالدعدى،:السيرةمنيناأيه

نجاصلىبأفبرقكببنىرددناأنناالأحابيشقصوىأتىهلالا

طا-خلغيرمحبسابديلوعندرافعالبحدد(رةفىحبسنامم

:والقصوى.بحيد!ونالأحابيشلأنصبلاأنهالقصيمةمنويفهم

ناصلبأفوقالحربقولمن:ناصلبأفوق.البصيدوموالأقمىأنثى

فوقهانكسرالذىالسهمهوالأفوقأنفيهبرالأصل.،خاثبارددتهأى

نصلهذمبالذىوالناصل،الوترناجةمنيكونالذىطرفهأى

بمعنىوادارة،الهار:العبدددارة.فيهيكونالذى!هب

.1()؟واحد

-لانواو!محمدنجتحهاعندمامكةفىكانواالذينالأحابيش(ى)

-..:!!،.)3!(ءالمببِلمئقاويرا-تجواتالذينالقليليقبيْممن

بلوتجائهالآتيبماا!لراجع/نضعيفنجنه.أننإ-5-.يعك!رزممزناهبهوبالاعافبما

-.--.-ء--ْخ.الهجرةعلىالسابمه

فان،(النا+بكسر)الفجارلحربيدتالتىالوقاكلعبعه(-د)

مقبهمخلحقومنخريصةبن--لنالة!وأسد.منأخرىوقبائلكريضا

والقارةوعضل،كنانةبنمناةعبدبقالحارث:قبائلوهمالأطبيش

بعدما.وما2ء3!الواقدى.بعدهاوها153الطبرى،3،7،مشامافي).؟(

.،08،هصمامابن)1؟(

خمه.المابقالمرمع+أ(
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)1(اللق

عتذ-مناةثبنالحارثبنىحدفهم-معبسبب-ضزاعةمنودش.ر،لمصطلق

.)13(الصراعلهذاتمامام!يتتينطنؤا

الحزبفىقريصزعيمأميةبنحرب-لان،الفبارصعربرء(-ثبلل001

بكرمعالحزبهذهأثنما+الأحابيش-و-لان.-لنانةبنمداةَعبذبنبكرمع

،(مضحومةبحاه)الحبثمىلهيقالهجبلعلىمذاح!لفهموعقدواذكرهالاَنف

.)14(الحبللهظنسبةبالأحابيشتسصيتهموترجعقريشضه

عن-لئيرامختلفةوص-المصاثرمنأنفااقتبسناهماخلادمن

لجرجةمؤ-لدةالتاليةالنتائجتبدو-لامانساليهارجعالتىالمصادر

مضولة:

ممربإ،يكونوالمالأصابيثىبأنللافتراضيد!نامامناكليس-1

فى؟نت*ردناهماانظر.بالفعلعربأ!ميؤكدما!نماكانبل

Lقائملامانسواستنتاج.خاصنحوعلى(ى)الفقرة Ltأصلعلى

،-ممةالحىالىنسبةالأصباشوأالحبشمنمئشقةانهاا!قولهلكن"ا!لمة

،مشامَابناورد.الذىالاشتقاقاومناد.الوحيدالاحتمالهوليس

دجالمجوعةِوتشىأحبوشةأوأحبوشجمحصالأطبيشقكونفقد

منشمتقة-لانتاذاوحتى.n!لأ(ع)"واححمةقبيلةمنالسوا

منعربايكونرنفقدزنوطنواكاالأحابيشأنلايحنىهذافمان،،حبثس)

-لانتهناومن،زنجياتأمهاتهمتكونأناحضمال!معءأبائهملاجة

بانهللاعتقاورملزمةاسبابهنادفليستْمذاوعلى.دا-ثعةبئ!رتهم

01ذلث!+لرففبىممثيرأدلةفهن!"،الحبشة-فنعبيهـانؤا'الأصابشق

فكلعةقبلياتنطيعا-واضحبثسكل-لأطبيئمىI-!لانلقد؟.-

بحضِفان،حال-أيةوعلى.)15(قبو-زعيمكلعادةتطنق()ْ.سيد"

9011%،سدلابنالكبرىالطبط!+؟( ، 8 ! ، Al.

(it)ا-5.لألأ،(ن!صتنفلدتحيئ01الازركل.

.ءهلأ؟!!8..1.18
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مكةلي.محملدب!

المحتمادبالمفهومقبيلةيبهونوالمالأحابيئسأنالىتشيرالمستخعمةالميارات

العبارة!هفىفالكلمة.لأ()6،أحاكشهم");-لعبا،خميائلمبحوعةأو

الأهرن131lfو.للاحبوضة!!الينْأوردهالذىالمضمعتتفق

اصبحواقبلييههغيررجالمبئأساسامبهبرنينالأحابيشيكونفقدكذلك

القبائلفهذه.(أ.)الفترةفيذ-فوهاالواردالقبائلمعمتحالفين

والتىقريشلقبيلةالمضادينالحلفاءمىتصتبرأق-بالكاد-يمكن

.ة،اارتبطواالتى(القبأئل)الايراتيعجنبالىجنباطربتربما

يئثربنمثل-الأخنس،مكةفىأءفيةذوىأشخاصاالحلفاءبضىوكان

عبارةأما.المواقفمنموقففىحمايته(!)محمهلمجهالذى

تواضع-بب!ساطة-تعنىفهي-صحيحةكانتان-(1V)(نسببلا)

-لمناوئينالأولىللرةطهورهمأنوضيقة.(متوْاضعأصلذوو)الأصل

مجموعة-لانواأنهمالتثيدالىنميلتجحدنا(لالفقرةانظر)لقريش

حكة.المجلورميالمناطقفى،القبلىالتنظيميشبهماتشكل-ضيفة

ىدلهخاصوضحألىتتسيزأنتصكنالدغنةأبغْوأفحالبهت،

ضدللسلمستع!داالحقيقةفىيكنلمفهوفيهامغالىأضيتةمن،مكة

2الحليسنىنجد(اح)ْ`و(-د):.-وفى-الفقرتينثرئق! كزعيميتصرفَ

يكونقدْالتصرفمذاومتلالمساواةقدمصعلىقريئقمحيتعاملمسمكل

مثلا--وقريشالأحابيشبينالطقةكانتاذامالتوضيحكافيا

.-....-.01مناةعبدبنبكرببنىمثل-علاقتها

وقدت-لبير)عمدممكانسبود-ربماعبيدمكةأمْل.لقديهافدلدئ.-!ا

-عنيحاربون-لانوابضهمأنويبكو،..المعارد!اضترد.هرلا+.!لبيد

تشكيلوصدالىتشير(ج)الفقرةمن؟(سادتهمصففىأو)سادتهم

تنطيمعاتثطيغ.شفمصلوهو،أصدمصكةجمم-لىخاص؟2جم!بثثكوكل

الأطبيشاعا،3مفترضهوكصامكةفىيحيشونفإلحبيه.ايإحابيئس

؟--.(أالفقرة)مكةمنيومانقواولرحلةب!علىفييثمونه

(Vi)الهنملي.صفيان(أصاببثع)الىاشمارة44فمنا235،الوأ!ى

أنلا،(ء).!حر8اظؤهـ*9

،03

http://www.al-maktabeh.com



11(االض

محنىبئالفقراتبضىفىالخلعلامكلايخةنتذكرأنولابدهـ-

ربد+و،واصةقبيلهمنليسوارطلومم(الأحباض-الانيوجمه،

المزعومة.الاضتقاقاتصففمثل،مكهفط!مه،الأجماش

لاحق.زمنفىأتوا-ينمتأضصليينبمؤرخين!رتبطةأنهاقرض

حولهم.ال!اترالغموضكاتومهما،الأحابحشْأمرمكنمهمأ-6

قدعم!ممأنركمءالمذ-لورةالمطركفىكبيرةأمميةذوىجمونوافلم

الضارمالافتراض.المسل!ونواجههاالتىللصحوباتضيثاأضافيكون

I(الصحيحكير) !8W dكانتمكةقوةبأنلامانساليهذهبلدى

مكةتجاريكنفلم.لهضيقةلاافتراض-البيدمنجيشعلىظنمة

هذاكانوان،تحاشيهايحادلونكانوالقدبلبالحربمودينالكبار

.الضرورةعندلأتسهمالحيطةاتخاذمممنيشعلا

503-مححلى
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الملعق)ب(

والتثراتالعربعندأثعوحيد

اتسيحية"اليهودية

احنطدمدىعنيتساءلونجيلينأو-ليطوالهامتبظل

الفرضوكان،نفسه،!)محمدعلىوالمسيحيةاليهوديةالتأثيرات

العرببيقيكنلمأنه-بسيطةاصتئناءاتمع-بهنهمالسائدا!م

اتضحثعد،حالايةعلى.،توحيد،للاسلاممحمد)+(دط!الذين

التىالقرأتيةفالسور.سحيحضالقرضطاأن-متزايدبشكلى-

التوحيدفكرةيحرفونشا-لاالحوبأنتفترض،مبكرةفترةفىنزلت

باالقبول-لانةولا،عليهمشيبةلي!ستوأنها(واصدبالهالايمان،

قىالفكريةالحياةأنلتثيدtالىتنوأضىادلةوشة.عليهمكريبا

اليهاتنتقدخاصبشكللمكةوفىعامبشكلالمربيةالجونةضبه

1)!مهيمنوا!الهعباهة)التوحيدفكرة )Supreme.لم

الشحرأصول!صمقالهفى.ء3ط!هفا!مرجليوىلناويقدم

ofالربى Arabic Poetryورودعنالأمثلةمنعم!اءط؟!!شه

الحاه!.الشوفى-ذلكبحدالاصلامبانا!ى!لما-التوصيدفكرة

الجاملىالشصأنعدىبهليدللذلكمرجليوثاستخ!ممدضيعة

قبلهافترةالىالشحرهذاتسبةصداقيةثىيشكه)موض!م

بعورهقدم(امريمأالترأناقمولذلعهالأبس!التفسبمن!(الاسلام

+الحهءعن)ج(رءالملم!انطو)ء(

)اآ

!ز-+-ش-لآ:،

.ء!،لمحلأء!!913.ء
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"(أم!ع!يخ!هـت

حايهفىC..5،!ىتورىأننبدأخو!ىومرة.التوحيدفكرة

!:.ء.،!ظيكا!حمه!قئ!ض!!اهلأ*سغلودى.ه!ياصتماا+

ضلا7الصصحغاتالأدلة+-يقع!فكرتهلتلاليدايادبةسوقهبيالفى

عطمث-انجازأعبمرئَكلت!ل-النربمةنجلت!هالمر+دان،:موْذ

الجزيذةضبهئىصناظةكائتأسسعلىَحم!قامقد،)5(عظيملرجل

يتضمنهي!.حتررالترأفىالأيملول!يخكل+(منيمامإدتهاتخذأى)العربمِة

أكلهبطههـر.جملمكةفيمألرف!شاشا---كانوأعلامأبنبية-لنمإم!من

.)3()50(،امريمالترأنص-طهور

كانتالتىْالدينيةا!مطلحالكرفىيفكلر.ماحدالى-وتورى

من:01!لؤكد-.أنه4+لمكنهالعربيةياللغةاطتحدتيقاليهودرلسنة-علىَشائعة

"والأت.الخلعىالعربأيضايستخعمهاكانالمصطلحاتهفمنكئصا

عنهاءتبرالافكمار-التىوصدعدىدليلايكونأنلأبدالألفا!وجودفان

الفغأو،البداثىالتوحيد"6سيهنحوعلىالأقلعلى

ie-!كأعكل3 mono!بمبارصباتعنه3سبرلاالةىالتوحيدبهوإقصمد!ك

ونجهب!نهبالقرى-لاملافمهالوعىلكونلا.وا.لْذى،فحددةعبادله

ة-!ء*:-ةالوثنية

ينبغىالتىاللاهوكيبما،العقامةوكذلث،ؤعلى.مدْإ-قمالطم-الصخهع--.

اليهودلةاياعاركائنرصإلمبربرصةءالقضيِةأناتضفبىالمؤرخبهايتيأدق

الكربمالقرأن6نيذمنونهالمصلميئكيرمنوعمدأالمصلمين؟نالواخمحمن)*(

كتابهفىواتمنتجمرىأوردوقد،سبحانهاثهعندمنالايكونأنهيمكنلا

on!ك!ي!8 in The M!السيميةالمذاهببعض،ن+ورف!عهـلأتاهل

جمنهوالاسلام؟نهذاكقاتفيواتْبرنمبا؟وَ!صىاليهريبم؟الكلأن،فلأتجتنعة6مممحه

الممبريةالهيثة)الثانىكقابالألفسلصلةفىللعوبيلأالكتابهذا،ترجم."لمستقبل

.!ْ.َْ-.(لمل!مابالعامة

fد6!!ول.appeared.:هه-محع!كل"-ء-شالان!لم!يإخا.العياهـة)!ي(.!.

14""."(نزودقبل)المسلمونيفهمكماطيعاو"المقحمود

.كهم!صلا894."!في.هـ87-.+(

--..:،-ث.ء*....-.--.+..ةايذ!اوما3،ماة.خا

،ء+
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يصه!-قىمت

،للميلأدَْالسابعالقرنفيفكةأهلعلى(غيرهماوربعا)!لنسيحية

-(القريمالقرانعبرخدامنوأكتريل)نفسه():!مححدعليويمس

قضيةأنهاكمءمؤكدغيرالتأثيرمذااننقؤلأنمناتقتضىالنزامةت

غوامنه.ع!فيهاالقولهاطلاقيحكنلأألىءبسيطةجمر

المشتركةالبيئةعنالناتجالتأترأو،المبماضيغيرالتأثيرهذاووجود

بضىتثط":المترجمان).تماماانكار.يجهالمباضبرالتأثيأنيخىلا

سيطنه.اتهوواصأمصمرأجميطلهاانيعنيالثلا!ةا!أديلنفياقكرو

الدنيوىجممنصم4الآخر!بالدينينتلالر!الأديانأصانيمنى.ولا

مأمحطأكللهالهواءنىكانتلونلانكمار،طلأيةوعلي.،ابت!قرملمة

يبمغهاأن،ر!)معمهاستطاعلما،البيئةفىبذورلهاليسأى"

نزلعالمىدينالاسلامانالمفهوممن:المترجمان)للربيسهولةِ

أمرنقطالعربعنمناالمؤلفو!يت،عربوغيرسب4بلطلمين

بشكلنفترضأنهايافضلمنيبعوفانهلذا،(7لثرولاالسياقاقتضا.

نفترضوأن،مكةيئةفىتوحيديةعتأئيراتنتطملانلابدأنهعام

دليلايحدالبيئةهذهلىللتوصيدداعيةلطهورالمبا!ثرالتأثيرأنك!

الىالاشارةفىي!لألدليلهذأمنالرئيسىوالجانب.ذلئاعلىجدا

النحل:سورةفى4عربيةغيرلضةيتحثصعلم

أمنواالذينلينبتبالحقربكمنالقلصروحلرلهثل"

يقولونأنهمنحلمولقد(201)للمسلمينوبث!رىو!ى

لسانومذاأعبىاليهلجصولىاللىلسانهبثريلهاثما

00005)153(صبينعرجمه

النقطةتعلىالنتائجمنكثيراينىالذىTorreyوتوركل!

بمعمالتقي؟انهينكرلم،!)محمداأنلا!،بح!اوما83ص،

منالاصلامتعاليمتلقىأنهعلحدو!محمدأكط-منه4()*البثمرمن

فسيكون"المحلمهذ)مئل!لمححدكانافهافترضناواذا.،سبحانهات

2ناالقرعلاتةوبالتحديه.ضيقبايبدوشىهنربطهأنب!الطببىمن

بزيحاتهء"لديناصولعنىتلقىالب!ثرمنبمحلمالتقى!الوهلا%نقر!)ء(

.()كا!عأ-همكنفهونلقدوناللامونصببحضالحابواللقاءلمعا

ء.،
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".اال!)

-)عالطريمالقرأنفىامر.مدحووووهو.التوراتنىبالقصصنالكريم

اقه!ووا!المصعرانعقناتجالتماتلحتىاوالتشابه:المتوجحان)

العيالمهدفىوردمامعالم!ضايهالقرأنىالقحمحىمنأهثلةالمؤلف!يضرسلا)*(

حاسالى.(التوراةا

ة(الصافات)+الي(-)

عجوفىاسالا)134(لأ!معيئو،هلهفجيناهاذا؟(10المرسلينلمنلموطاؤان"

0)35الغابرين - . . ) Iالخ)..

:ْ(ألشعراء)36والسورة(-)

لكمانىلأ()61تت!ون؟اخلدطلمهمقالات)016(المرسليؤ،لموطقومكنبت"

ضلي6جرسالاانأجرعئعليهأ!لكمومالأ()63و"طيعونا!فاتفوا)162(أهيئرصول

أصرامكيمنربك!لكمخلقماوتنرون)165(العالمينمنالن!كرانأتاتونه(lit)العالميئرب

افىقال1671(المحرجيئمنلتكوننيالوطتنتهلملئنقالوا)166(عا!نقون"نتمبل

لأ()*7أحمعينواملهضعيناه)916(يعملوتمماولأهلىنجنىر+)168(الفالمينمنلعملكم

مطر!ماءمطراطم!اوأ!طرنالأ()72الآخررعهدمرناثملأ(7)لأالفامونكلعجوزاالا

منتن!لمالتى8المطأننجدالصابقةوالايات+الاياتهذهفلى+...)73؟(المنذت

السطور!ىسنوردهاأخرىأياتفىنجدبيمما،(الغاي!ت!ى)ععوزامر،ةهىالعذاب

بينتناثض4هناليى:المترجمان)لوطزوجةهىالعذابمنتنعلمالتي1نالتالية

ن!كرتالتىوالايات،زوصخهاخهاتقللمالغابرشهشعجوزانكرتالتىفالايات،الأيات

ثمححميتضمكونا1تالمانعفما(الغابررشهفى)العجدفىمى1نهاتنكرلمزجته،نها.

هىلوطزوجلأ1نليؤكلالمؤلفبهااششمدالتىالأياتنوردحال؟يةوطى+منفصلتين

.(تي4التى

:(النمل)+الصور8(-)

.+لأه(الغابر!همنتدرناهاامر6تهالاوأملهظنجيناه"

:(الأعرا!)Vالصورة(-)

.،،8(الغابررتمنكانتامرلأتهالاوأهلهفانجيناه"

:(المجر)01الصور6(-)س

iحالغابرينلمنافهاقدرناامر6تالا.(+.

:(هود)؟،8الحم!رأ-)

صصمجهاطانهاموولالا1حدمنكميلتف!هـلاالليلمغبقطعبهلكفا!ر...ه

.+)81(..اصابهم

؟الصموحهْ()92الصور8-()

مونكانتامر،تهالافىأملهلمننحينهفيهابمن؟علمنحن،لوالوطا!هااتهقال"

.،ثه!هعاب!ة

قوله:المؤلفوراصل

بينللحصلةالرا!9ىالأولمىالأربملأالاقتباصماتكلنبدلاهاننا؟!ى8ومر"

ا،خير*ادف!ةالنصوصهىهاثنا1خوىنا!بةومن،!لوط(ادطبل)ابواهيم

ابراهيم:اليتعم!بايلأمصبو*6الأخير8يةفا،الصلةلهدهالراكا+خغ

03*
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مكة!اكلصصد

ليصجحنماواالساييىالهينبئأئكار-للل!عالاصلاميأتولمءسمحانه

أدنَغاتبيقالنصبزصيتداوللكتوةالأفبهارفي.فستادمنضبابههاا!إ

اقهالييكتبونهماوالرهبانالَأحبار0بضيوذبصبة،المختلفة

.،--+اء-----هـ--(-ة...شبحانه

فىيالريهاررةطوزونبرداى-الملا!ةتتقبلاذاالسنىوِالمسلم

ضبحانها!أنمنحبينصلافربط-الترأنىالنصفىالواردةاْلمطونات

وربما،وأتباعه(!)لمحدلعكون،اللريم)المرآنكلعاتصاغقد

للبضر،بالفحلمسوفةكانتالضصمف!أنالىمةْا-ينصبعليبثاه

معيتعارضهذامن،وعبزعالاتمنبهاماعلئيركزسبخأنهاءكلان

-،د.:،الكريمة.آلآده

أنتتحلىخابهنتماْاليكنوحيهاالغيبأنباء.منتبك+

السررة،للمتقيقالحاقبةالىفاصبرهذاقبلمئقوملثاولا3ِ.

.!؟الآية/هود/لأ-1

أهلها-ابئالقريةهذه!هلكواناتالواياليمثريايراميمبسلناجاءتولا5(-!-

0إ؟ظا!اكلافيا )،Y،الحنكيوته

.!!.:ايرابيمايبمتشيركريمةبايةبودءبعمبوقةسيرروآية.

لأ(،)6ْمرلودغيرعذاب(تيهموانمربكأصرجاءقد،نههذْاعنأعرضايراهيميا،

!.ا.-.ء.عود

الحجرةهرةونى-

ا.َْ؟)لأه(ايريمي!ضيفعنوتيعْه!،

ناايحقيقةالكنن،اسقيملبهع!لأمكنالنوءهذا!ن!ثلانأ!!ثلهنا!كانفافىا

!علومات9نانكارفىصعوبةيجهـو!تاالغربييئاليابثيئ!علمما؟!يرة"مثلةهناك

انهالىخلصبرا2بذاوعلى،نس1وتط!رحالةلميكاسةالتحمصىهنهع!(!)سد

مجموعةشليس.المتيرحمان)،ثعرتبم"شخاص6وشخصصنمعلوماتهاصتقى

31!هادالبيمعلىماتتجوركممصاغيوهاشولاالمؤلفبهااصتش!دالتىالايات

فىمقصوداليصالقرانىوالقحم!ى،،سبصانهاثهمنيلوصيتللي!انهكلينىاي!انهبنا!

العقييههع!بض.بماالمضمونيددهناومن60!برعطةمنبلماوانماذاتهصد

يعض.يينألتثهام!هف!ق.ء،صي+.!بدة!ندبهالوق!قىالعبرةأوالحطة!وهر!لتاريحية

عنىق.لاالاتجيمأ()الجليه4العهد-قىورد!م!(التورا؟)الذيمالعه!تلع!با

البهبر!ي،الأ!الض"!علىينطبقنصهوالقويا،التي!العهدمقنعهالصلامعليهالمصعح

بعضليبعثنىعا،صجمانثم،صبماتا*هوواحدالمص!ر2نعننات!هالتطعابه

لددما$4ليءمطكواَل!كولمفالقرأ"،)!يانخاثيباعتباد،للصإييئال!عاينتلر4بإ.

-رجبما*قيأاط!خبليق:اجمإ.لابمتقيالىجضاحمط!فاتحما،+د!مه.!انبالعابقة.الأليارفىهي

--س.،"

-ع!،
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م!-،أاطي:..-ء

3فيا Isناحية،مقيهنيى!لمخصدتفتديقئابيقعطجنعانرذنا-

:اج!لا-ئلالهف!!لمَنألمصمآلهبثعريةمضاكررْرحًم!ذ

امامنة،ال!ظة+ونفسهاالقصةبيئخلعل!محداان-9

معا،ررللنذءإلات!ةلمكتبر.!دهلموجئطريقعىاتتهحمالنةورلأن.؟ضِا

يف!المستثبرقرفهيخهنرفيلاميفةالترجمةثوردةالمترجحاقلم.!يا

فح!ذلئلأيب!تنك!حينه-لان،أ!االغطنالقارَىءلكر!،نجرورىأمر!محذا

.(ئمقاكيرالفرضهةافان،وبالتالى13ث!ريةوالضة،وحيااللةتكون

اشتشَآرله.بطريقه)+(وحهأال!سةلاأتتهوربما-2ْ

!غيرالكريمللقرآقالأينابيناقىاولترجحاتكانتوربما-3

لمد،.ْ-بالوحى.المعلوماتأضالت!ىالتى(نوص).كلمةخاصةررقيغة-

ا!هْأوافهام)مئلذلكعنلسرااخملافامخحلفأمحنىصايضاشى

كتتم!اوريسا،ضاها-(ْييا!ْأوالقصنةهدْهقىالكاملةالتحاليمأوبلعيزة

الانجياويتيثائ!ا!أنىفاثصص.والثالثالأولهالاحتمالايهيخها!يقة

تلميحقيهاطر!ةاخر!مرةبهالاخبار!بتم،بعينهاكطةمناث!ابه

more؟خر allusiveض!اء!نلم!.ايجذاحمروبطحرالة!

الذتةلملنبىالمتاوخهأنكيفيبيناهصصفهذاالمثا&-،سبيليِملى

و-ليفف،الغصةقىامأسواالنهأيةفىعليهمسينطتقرسصالتهررفضون

يعملربطككلالقرأنيالضصهلىافان،وأيضه.اثؤمنينضصسيتم

الحركةهالهانبلانسابالواعيةالعربيةللعقبيةيوضحانوهو،ابعدمعاتى

ليست.مشرفونروحيونه(أصوللها)أجدادلها(الاسلام)الجدلجة

ومناهااثمصلهلىالمحمالشكلأناثولفىكبيرةصصلةعن!

!ريقعق،!)لمصدوصلتقد،أايهاتقصدالتىومقعمدطالبعير

.مزعومبث!رىب!صدوا!هفتي!وليس،الوص

me:!ه،)*(النص to him!ء*8كاث!yb!ء!!
!كهعلطا!رو!!!ث!ل

وتلا+ةط!ه!ه؟فىشقمعيوصيبة-:-هلإنىياصلو-طكق:-!رصتفوهى--+

؟!!(-قيييعدتحشعغو-نمىجليتيأالتلماشيةلحمضح!ته

11-3-
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.!قىمكهمحب

eeك!!!لأكللح!نة!ةهطاءطا!غنك!ن!

ة!هطاكل!هطاثة!ع!خم!غهـ*ع!اللاofهطا!+أ!
on-نع!صه!مح! and not!نكعل!!!!عط!لأمامح!morf

!ationofه!!لة،!5ممعة

فيالراكبينلأولنكالألاتمفمثلتسببهاف!فلارقياك

ا،هميةعنالانتبا.يصرفأنيجبلا،،!أمحمدصبقفىالتضكيك

فمحم!.الموحديخاأ-لميبلظأنايريهالتىل!سالةنسبياالضئيلة

كلأى)عليهالسانجينالأوائ!بالأنبيا+مهتمينكانواوالمسلمون(!أ

منمزيدتصيليحاولون-المحتملمن-وكانوا)(!محمه

التشجيعمنمزيدايعطيهم-ناحيةهنذلئه.-لأن؟(عنهمالمعلوعات

بالاجلادخربثابةبذلك-الأساسهووضا-ويأن،والسلوى

الرسالةلأنذلككلوقبل،،أباد.بمزاياالانسانفخرقبيلمن)

فتفاعل،هكةمجتعفيمتغلضلةيالفحلكانت،امرج)للقرأنالأصاسية

لهالمحاصرالوضحمع،!لع!،صالدقيىَ)ا!كلمالترأنىاثصبكل

صس:النص)نبىدعوةسوىينضهيكنلموالفى(فطاقنم)

.*(Propheticintuit!مظاليوة

بخكىمناومن.+(فبىأنهمحمدامسيحىأوجموحىأخبرعا

واد+الوسائ!بأىسالمطروحةالأساصيةالقضيةْفان،-الاصلامنفهم

االمجازفىتأقلمتقدوالمسيحيةاليهودياالأفكاركائتطىاى

+احصعملميلحلوابعوردالص!8!بمنوكيرها3مشاابقصيو8تؤض)ء(

..(الم!مان).(مثلابمباطواب)بنبهتنبا!اورهبانلطصبار

3%T
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انملعق)ءج(

الحند*

!صلجيلسابقجلمنرجالأربت)1،اسحقابنيذ-لر

هـت-الحنيفيةيقصدواوانالأوثانعبادةترزعلىمعااتفقوا،!)

!لان-أشخاص!ستةلنايذكر)2(قتيبةوابنة(ال!معلاءعليهأابراهيم

بتقب!وأبه،الصلتأبربنأمية:منهم،حنفاءيسمونهغالآخرون

مقنور3وصدكلتدلهالا؟الاشاراتهفهازا+نتصرفكيف.الأسلت

والتوحيداليهودىالتوحيدتَالصببتالمجزيوةثجهفىاقوحيد

؟)!المسيحى

عنذالخلافىالموضىهظفى-لثيرةأحباراالمؤرخونهارافلغد

حتيهناالمستحيلمنأصبحبحيث،الآنوحتى!هengerقناوله

بلا!فا+أدفسنادرضىأنولابد،المختلفةالنطروجهاتتلخيصمبرد

.،4،(!)محمدبحماةاتصالاالموضوعجوانببلالئر

كمصلقيصلح(امريم)القرأنفى(حنيف)كلمةواستخدام

العربىالدينتبماعTممكانوا،الحنفا+،أننجد!نا،ومؤ-لدوثيق

أو،فرقة)أو(مذهب)مجرديمثلونيكونواولم،والمثاثلملأصلى

لأ.46-43؟،ثامابن)1(

(Y)!كا.-38،المعار.

.TAT،78؟ء0t،\يضا،مططمابق+(

!بملط!حم!!ن!ح!طه!ول.،ه.!ه.291_81181(
012-.ppه"ا!،.World.XS5ه.!احه!ءطأ!كل ! the!"!ه!

ofص! the124.،ء،!الم!ة..N.A Farts ! ! .W Gidden
alع!اه!اثأ!ي! of theه!ل!كه.Ing in the. Kora ( - Hans! ، In

.38-،.59391 p!م!م!.-.
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!كلفتص!مه

لمأوا!ن!!اتاريخيةضاعة:النعىأ(o)انقرضت.جطعة

بواكيرفىامر-3القرأن.61وما.الاسلامطهورعندوصدلهايكن

نامو-متوقرةباليهود!محمهعلاقةكانتعنسا-المدنية،لمرحلة

النقى،شمكلهفى(السلامعليه)ابراهيمديناصتطدواتالمسلمنهه0

اررالاضاشكلأن،وفوطبهنروببعو.)6،والنصارىالمهودحرفهببنصا

ذكر.ماتوضحالتىال!ائقايجادالىتقمدالمبكرةالمراجعفىالحنفاهالى

وأحنيفانفمهيسسبالاسىداحداضضاتذكرولا،(امريما.القرأن

الحنيفية.صيبحثكان

نجالربية،ضيف)كلصةاستخدامعليحقيقيةأشلةتوتك

هذهأىنذكراندأئحاالشهدمنليسأنهرع،(!أمجمهجميلى

معانذومختلفاستخعاملكنه.،زاثفأوعوضومدأجماحقيقىثلامئلة

نأيحتقدون،المسألةضهكبرسواالذ-كأالمحدثونوالدارسون.حمشاينةْ

فهىلا(Nabateظ!عالنبط-منمست!رة-أساسيةبصفة-،ملمة

ل!.هىCصاث()5

)6(!ء3-.*هملا!-!كا!!!!!!لا!!طكحعحه

!!3-محم!8،8-هـ!-.؟-،".::--ط"كاللاه

المصططتمعجمفىنقرأ-،.الشري.لةىاللاتعبدةابنعرليلىالنبه)*!

-!+س:ء+مارية

خصرقئمنملكة.الأرةت!رفيتمئاأفلصطينصنوفي1دؤم"رخىْ!خلت!يخيةتجاكلةةْ

متادنه،الزراعةخد،ةالىالوعيصياة!ركدا،الضافصْق.آالقرنفىْ(ْالأ!لن

سلعمنوجعلواالزراعةأحلحم!الأرضيستنبطونالنيئأىالنبط9وبالأنباطعطوا

مملكةضو!مح!وا،الممصالبحو!نوب!طمكعالفىالبثر!طسمالاغويبئعرفهالمهم،يياصمه

ر!انيةولايةالىأرضه!تراجانالاحبراطورحولحتى)صتمرت.م.قالثايثهالقرنا

بصرىمنالرفىمانواتتم601عامه!ه!!لىالعرييةإليرلايةنجص!

معأضروهو)ال!ثسسيةوقصر(ات282؟)-ا!صمهألأبماثْكشتحيث،لهالخاصم!

،-!-.-..(المريعلمقصر

ءالحجمالصفيرال!جمبحِنالمعملربإ،!لأشكالهانىالنبطيةالمقابرراجهاتفىتتنى

+وحداتورإخساقةء"خرى6-!خرم!وحد-1صبلبمعلي-زخرفيوصدةأصلوبوتقلب+هكبيو

!دتد"آلأصاسمةءيصملوبعلي+الممحامهعحإه!حموصه!.نيبعص1نها.الاحدمع.-.روءية

"معكلم!!يمالوابهمهمنْهذهؤابيةا-واحب8فيْإنْديطرببماصيانلبنثنشن

نجبمالخ،هدامق)الحعوخقا-مو!صهاب1ناولا.!اليمبرأ-هغايوقيَ(لمتم!.طعكوهامى

ب!هو-تسفاوبنلهننونهااليبالاخماتنكدخةخو!م!-تض!من!اءبي!م!3همفة

جممع.ثم
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إ-؟-!-للجيمأ6.ءأ

:المتاقىبءالير-سِبالثبحاميدلنهمفروعيضيعتنقمنلحنيلنتهمفى

الكبيَهااصنندف!مألَة44تلى.َ؟فهوغلى.،V،آَلفيلينيهمَهلثطلإنج-جغئيا

ءَبنحببىت.م!:ضخِهبةبقهإأكانتَالقببرةاداؤحتي،لالويةمبأله

إصهإ،.أىبث!حكل)ه(للهينينية،التكييفأ-.البحويزمنأانانفبروريا

ا!ةاإ!اي!!نجب!ه.-ال!رييبنالج!دةضمبيمانجيأنيهار،التبىحهدتضتحل!ني!!تى

:،؟خ2:إلاَجِتيمالإاببيببنقيهرة-سابقاذكرتا.كماالكلحةأصلقكرة-لانت

علىبيفيىا!ت!ااشجبىاليدوا-لةمْيالأدبهالإضخامىأنيهـرنجم

ببملقبم(وبه!اضب!برلإ*بهالقعَلأامعانهيم-الا،أ!نفاءاسبمأنفسهم

لمرِقة.إلقبرشيةأج!جمثسعةمنالأربتعؤلاءمنْو)ثنان.التوصيدخو

وَعئإن.يبهةبمعنهااتبرضى)خ!يلديتت-خهجةعممبننوفلا!ن

يبنامعب!بةإفيرنج!"للمسيجبةتحيلتكانوكلاهما،الحررث

عووأخر.18مضباميئ"بحيافميةلفاكان-الأقلعلى-،عشان)الأخد

لاينةوابناشبمسعبدضمب!رةمع.متحالفاكاتجحشفيا!عبيد

.هابر!ابن،في؟مقو-لالقبلاي!لإبم-ذللببعه-لحولومد،المطلبعمد

لىعدىعمروإمنبنزيدهووالرابع،للنسيحيةارتدوهنافي،لحبشة

بزبديي/.منالأظ،أيهتابمْحيوتجد..*بخ!ر.لىنكملاثكلرْموحها!همىكل

جمبئبا-للارْاصةتتبم.نحجَعتا،هذاوعلى.(A)الرجالهه!لاءعنالمحلومات

الضائق-ستبفى،موضوعيةبطربقة-لهموسوءبدعمنبالموضصرم

فلسنا،الأحمدأثصياكةلاعادةكافيةرضمةتطينالامنها،!االمسلم

صلة،هناك-لانتفات،الأربعةالرجالبينصلةوصدمنمتحدين

وفى،الهينىالبعدجانبادصبسىبعدالرابطةلفهيكونأنفلابد

النبطى.بالخطمكلدية،أنفسهمالأنباطعنوالتا!يميةا+مرلحةالمعلوماتهن-

..راجع،المعلوما!منلمزيد

sionك!ك! Archeol ! que ! Arabic!ح!ي!هكن.!.nd،!ول!لأا
1491),.65،يه.. )p.!ا!!مح!

.("-ا!جمامْه..!-!---".،!

!شيs,&،!كا!نهop.?"4ء.لها+."ة

والحضإهـنة.الث!ىحضارةمنمفمعروفهمو.كماوابهلينحمقيةالاغرلحثيلأ!*)---.

.(-1:-.؟ييوتاتية

.!لأ.ن!د،.34افطرْ،المراجمعن81ا

5.\؟3
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مكةمعغذْ!ْكل

عكَالسيطزةعئعانمحاوكةشبيماايامزيكونلأالحاللأ.وبتاهف

!ك-ببساطة-منهمواحذكليكونقذمق.)+،مكةفىا!امورمقاليد

إول؟ننسلمأقالممكنومن.قستقلبشكل6لموحنهلهذااس!-طريعه

للوضعأثالتيهلدينيةغيزالعواملعنكهاماالوعىغائمب-يكنلممنهم

-6ثريكونوا؟ناثحتسلمنأ،عع،.بلادحمعل!وصلعَإليهاكىالمزعح

-.ْ-.الهينىبالعاملامتعاما

جمي.ارتبلانةت،لرجالبهؤلا+يحيلىاصتمرالذىالغمعضاور!.-.

طملانعتبرممتجعلناجمزجة!فيا-لصعنهمفرقهمالن2الاآ.،الحنفاءعس!ي

لالتىالبيثةفىالتوحيدبهما.أفكلاتغلفلثالتىالطريةلنايوضحاض!افيأ

فهؤلا..تنوزاالربأحموبضجذبتوالتى8ء(!)صمه!انثضأ

التوصيد+لفكرةانجذبوااالذينوح!محم!كلكونوالمبالحنفا+المسمون

برءعنحانمثل،الأواثل(!)محمد+لباعبيئأخرونههناد.كانلق!

بنعمروعبدعامرأبوموالمنورةالمهينةفىالأقلعلىووا-ظعون

للدارسوبالنسبة.مرر!معارضة!-،)الرسولعارفيالفىسيفى

أق!برمانايقد!ونلأ!مأمحيةالحنفا+فوىب،(ع!)صمدلحياة

طهر6ى-فيهاطهرالتىالبينةفىبالفعلموصت!لافتالتوحيدأفكار

،..!)النبىمحمدفيها

خل:..مممدحياةعىهيكليحدنناالواتعةهنهص)*(

بزنط!ةاليفنمب.خديبةقرابةندىمئوكان"الحورسثينعئمانو؟ما،

لحماتهكةيحضع1دtlرانه:!يغال.(لرومقير.م!عندمكاخترحصنت!تتصر

و؟راد،الئامكلبالمعصا!سنلأهاحتمىالمكوق!طرده،عليهاضصرعامليكرنو؟مو3

افيهما!؟المكيينهداياالضماصنلأالىفوصلت.م!هَجارةعلىالطرك!يتع؟ن

ء(ا!رجمان)-،مممياعندهمطمويوثه
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!(فىأ.-المل!

)تزكى،صلمبعث

بصرف)،اكزأاياصلمضتقاتمنوغيرها،تزكىلفظترجمة

.الصعوباتبضيثير،الكرثم)القرأنفىورد-لحا.،زكاةعنالنطر

!رأى،لههندالألحهخح!دردهانجليزيامقابلالهاجلالباصثينكأحه

لخيرأنموضحاالواضىفيقوسينبينأضافمنه،النفس

باثوهناك.)\([almsgivin!الصدقاتبنفديم!بكونالنفس

2)موبسيطامقابلالهاجلأخر becharitable)،أحسنألى

وردرضتقاته(ز!)الجذرفان،(زكاة)لفطنحيناواذا.تصدقهاو

منعهمهوهانتناولأنالمفيدومن،مرة36حوالى،امريم)قالفر2فى

.(ومصش!اتهالجلرفيهاوردالتينيلأ2امر81يلاا!ود)الأمثلةطه

:مبرطتأربملىتقعانها

للجذرأمثلة!للهافهى،وافمحاالمعنىسيهانجد:لا!ردالمحوعة

الاثم،منالتبرئة"بححنىالمستخعم(امافبث!ديد)ز-لىلنانى4

uالانبليزيةاملمةمعنىبنفسقماما،؟ه!!أو!!دا

صلهايورالنىالفكرةأنبالحالاىمليمثلففى.الألايلهي

و-لل.يشاءمنيز-لىالذىهواللهوانما،نفسهأحديزكىألاهىالسياق

اليهودالىن!سيرو-للها،بالأخروياتبلايمانهعرْلب!هنايلاكحارات

تبطا:لقد.،التاليةالصطورفيالأياتصنورد)لاخيرةالأيةعداقيما

.م!!!اله!!ه)لأ(
.!8 !.801 m،!ثصلin the Arabic!ح-،.
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سه!كلم!

قسهالنحوعل،لليهودافتقاداتيتوجيهالمعنىبهذااملمةاصتتام

لليهودةالنقد(الجديدالعهد)الأناحيلوجهتالذى

ثنابهويثمترونالكتابمناتانزل!مايكتسونالذينان"

افهيكلمهمولاالنارالاطو!مفيحلِونماأولنك،قليلا

-،79الآية/البقرة"اليمعذابولهم-نرمميمولاالقيامةبوم

أولئكقليلائصناوأي!انهماقهِيبييزبرنالذينان"

يوعاليهمينطرولااقهيكلمهمولاالآخرةفىلهمخلاقلا

.77الأية/عموان!ال،أييمعذابولهممذمميهمول!الغيامة

شحاءمئيزبراللهبلأنفسهميزكوقاْلذينير--الىألىير

؟!يهَالا/-(لالنمباءا4؟-فضيل!يظيمبىنول!:

ربثراناللمسألاوالفواحشىالاَثم-لباثريجتنبونواْلذلن،

)فت!واذالأرضمنأنئسلالماديكمأعلغميالممفرةو%جمع+

اتقى،،بمنأعلمأنغسكم-هوف!تزكواأ!اتكمبطون.زجم!-إجنة

.)؟،-32الآيبما-/(إلثجم)"-صورة؟ه!

أرمتنهقد(أن؟اثزسَمؤذ-).!السياقيبيئاثعائيةاجمموعةوقى

تستخدمالتىالآياتوقعود4ع!لهد!يطهربم!نىالناس،ليزكىااقه

الاَياتصنورد).المدنية-الحقبةعنتصغبيوا-ليرللىالميتى+صنبماالكلمة

تتسيدالأخرىوالآيات،م!فودظابضياف.ف!ظلآية-.الأصلي،بميبىفيماْ

يزكيهم4)الناصى.طفرأقيخحكئهلاالرسؤووهادام.-،.مص!."تلأةْ!فئ

صبيحانه،.)إطهابئعننتجدث7جمنابباتجعضعكلنصبمحإ!الذىلإلمعتيئ.!جم!د!

!لJustifyللفعلفا!نتخدامنامناومن،أيؤكى)ْأو،-يطهرأ.الدى-

عهت،.+،-روخمه)كنكيجة.!عثة-*صَع!دا!-سهعلامهي!لا"تز!ي!ةيضئفهلاب

الاضليزية!للكلمةاستجدامنايكوث"قت-يجيهْنضنمهالخبى

التوجيه،ليضبحاملميمامشىيصتهأنالممكن!لائإيبنفري!اه.-!ب!برجملِأية

-(الم!رجطفة)-!طبعى!اولطهمعصةافىمههـوزورقآْكامةمات،ركاتمش.آءأء

ثب!ءلم
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:ا!تِ)ء+".

،ةtoصلة!3!ع!؟!!ا!ا!ا!ةلوالؤك!هنو

قكنلممناحع!.اذا؟ومنا!زكا!)-مئعتفىقدفاتهاأخرىناجةومن

مثكئاحتفظتدانالاصطلاصمعناهاأخذتقد(الركاة)كلمة

قستخد؟فحمثها،هذاوعل.،التزكىآوالتطهزبوسائل"الارتبانل

بفرضرريثطهرأن)معناماكانرب!ا،بالرسولهمرتبطة(يز-لىفىكلمة

:-(الز-لاة

ويطمهي3ياتثاعليفمْجممكومقغ.وسولاْقيهمدا!"-ربنا

الحكيم،إلز!زأنتانلثويزمميهمرالحكمةا.لكتاب

.!12الاَية/البقرة

ورممجمأياتناعلبهميتلومنكمرسولافيكمأرسلناكما"

،لعلفونمحوشالمماْؤيعلمكلموالحكمةامتابويطئكم

-ء.6-51/ء*الاَية-البقرة

يتووأتسهممنقيه!روسرلابحثاذا!ؤهنينصثلىافهمنلص5

فىَوان-كانواوالحكمةانكتاب!مويه!لهويو3ْيم،تهآعليهم

،-ت.164الأيةلم.عمرينلT..،صبينضملاللفىقبل

أياقهعليهم،!تلورسولا-مثهمالأميينفىبثء،-ص.ش

لفنىقبلا.منكاتِوان-رالحكمةالكتابويعلمهمويركي!.

(-.ء2ْالاَية/(الجمت)62السورة،مبيههضلالَ

أص!ا،المبكوةافدنيةجئةا"ليبيسما!فئ1مكة/أهلإستخدامأمآ

فمحضلغت،ْالثالثةاثجموعةئمث!-التى(التز-لى)وكلمة(تؤ-لى)ملمة

ياتء8ابذ-لرولنبدأيسيرابختلافا

!؟ءوذ!ئيلدْ-!:فييْ!الأنماردحعهامنجرىعمنجئابء

ول9الإية،طه)03السبىِبى،ترْكيبن؟

يخمل!لاخحل!الىْممفلةثدعْوان،-2صنرىْوزروكر:تزرولأ"

ربهييخشونالذينتننرانماترجمهذا6-لانولموش+.منه

*1؟
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مكة!مزقىضخف

ثاوالىلنفسهيزبرقيممى.كاق!اوخن،المحنلاةس!قموابالغيهْ!-

.--18الأبة(.فاطر)35السور،المص!

الآيةلم(النازعا!)!7السوزة.،تزكىدت2الى!فلفقل،ْ

في-،".قي\

-3/الآية(عبس)08السورة،يز-لىلحلهيمريكوما،

.7/الآية،عبس)08السورة.،يزكيألاعليكوما،

.،\/الآية(الأعل)AVالسورة،تزكىمنأفلحقد،

.18/الآية(الليل)3!السورة،يتز-لىمالهيؤتىالذى"

صفأنيبعو،(آعلا.المذ-لورة)عبسسورةمن7و3الآيتيهففي

فى-تبدوالتىالتز-لىرحلةالىبالانسانالوصولموالاسلاميةءلدعوة

أنفا(الواردة)طهسورةأيةوفى.للاسلامللتولهمساوية-.الغالب

الأخرىالآياتمطمفىالمعنىمن!منوشىء،تز-لىلمنطنبجناتسبرعه

الامتيازمملدليلايبعراقزكىفان4محذاوعلى.(أنفاناها)jJtالتىن!

.للحياةالساميةاياعدافمنجزءمواكىالنقى

المتماثلالاستخهامعنالغربيون!الباحثونكتبهمامعتفقومةا

الربىفابخر.)3(وال!ريانيةوالآراميةالعبريةفىالشبيهة.للكدات

تأترقداصتخدامهمن،ازدمرأونماالأصاسىالمضفىيضى(ا!ز)

منلافالزكاة.ذلكالضرورىمنليس:المترجحان)الأخرىاللظتبهنى

حسناتفىتفلدا!ادينياالمفهومأنالا،المز-لييعفعهمالأناسع

.،..صدتةمنمالنضنط،المز!كى7

الطهارة-خاصنصعلى-أهابلةامتتحنيتowlمن!لص

محونلاتالهارغم-لمرببالنسبةالفكرةتوضأبة.!لاخية

استخدامهممحسيرفىتساعدنات-امريمامرأنطريئعنءصعهم

كنسكااليهمرةعنصنضلةاظ..الفكرةتلوصفقز-لىمثلصطلح

Jf!ه5!لل!،.*+!

ء.+
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(+المل!ق)

التى،4/الأية.،فطهربدؤثيأ":المدثرسورةفىطهر:نظوا)لخسنأو

.(الاسلامعلىالسابتةأالقديمةالديانةفى-شكبلا-مسوفةكانت

الصلاح)صليعبر-أؤضلكانربحا(تيزكى)محنىفان،هذاوعلى

righteousness-")الطهارة)ومنyبالفصا!ارتب!وبذلك؟؟كل!أ

وأية.الأدلاالمجموعةك!أوردناطالتىالأياتالوأرد-نحه(زممه)

نتبئها6ديعكئْبا!لأ،صمالحين5كانواالناس!أنافتراضفىصصبة

صالحينليكونوأالحملأوالصلاحالىالقصد+شنى.املمةباعتبار

ea!(!ربماضاامامئالتصييقومن؟،مبداواتخاذهصف؟حه

.للعرببالنسبةموبردأيكنلم

مما:،الثانىالجذرمنينض2مثاليقالمبموعةلهذهأضفناوربما

يتبعومنالشيطانظواتتتبعوالا2منواالذينأيهايا+

افهلضلولولاوالمنكربالفحشاهيأمرفانهالثصميطانضطوات

منرز!اللهومنأبداأحدمنمنكمزكىهاورحمتهعليكم

،21الآية/،النوبر)24السورة،عليمسميعواقهيشا+

.6الآية/(الثسس)61السورة،ز-لاهامنأفلحقد،

الذى)18الأية/)الليإ،(29السورةفىيتز-لىممنىيكونوربما

انهالاحتمالامنالنصابقلأالآياتفىنلسهالمشىهو،يتز!لىمالهيؤتى

وليستأهكيةالليلسورة:المترجمانأمتأخؤمرصلة.مدنية-فى

الذى:هوالأقوبالممدىكانفربما،للمالكتعرضولأفها)ه،لم.مدنية

-لمصطلحالزكاةالىتشيركانتور!ا.بالزكاةتسهليطهرمالهيقم

الىتض!مكيةلة2صادئليسن.التطهرمعنىينفىلامطمنص

احياناتبدوخأصصةاشاوةفهنلا،،الحكىبل،را!لهْ(؟-)ْ-ثز-كىنجينرباط

؟فوعونطلةفى!لماسياقهاغيرفى

؟.المثزحميئمىت!ضم!!وه!جئ)!!-ما.بي

ص!ه-.أ!
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محمه!مامكه

انهالىل!لمللق)17(طنصانهنرعونالىافصي،

عبسسورةوع!.(النازعات)!!السررة،)18(تز-لى

الرجلذ-لروردفقد.ثرلى(رطلااو)رجلالىالاشارةرغم

ةءأيز!لى)يتزكىأن!لاحتمالالأعس

الاستخدامفمهايسود(الآباتمن)راب!مجموعةايكداوصرو

يلى:!لمانووثما،لل!الأصلى.ا!بر

ينكحنأنتحضلوهنفلاأجلهنفبلغنالنساءطلقتمواذا"

كانمنبهيوعظذلكبالمعروفبينهمتراضوااذاأزوابهن

يعلموا!وساز!لىذلكمالآخرواليوم"اقهيؤمنمنكم

.3،3/البترة،تملمونلاوأشم

لبثتم3منهمقاثلقالبينمليتساهلوابشناهموكذلك،-

فابعثوالبثتمبماأعلمريكمقالوايومبضAيومالبثناظلوا

فليأتكمطعاما"مميأ!افنينظرالمدينةالىمنهبورقكمأحدكم

81السورة،أحدابكمشمعرنهولاوليتلعصمنهبرزق

.91الاية/(امهف)

نفساأقتلتقال،فقتلهغلامالقيااذاحتىنالطلقا،

18السورة،نكراشيئاجئتلقدنفسبغيرزكية

.Vtالأية/(امهف)

91الصورة،ز!ليانحلامالكلأمبربكرسولاناانماتال"

!.--.!\الآية/:(مريم)..-.-.

وانمميؤثقحتيظظوهافلافبها،أحداتجوالملان"

عليم+تصلوقبماواقهممأز-لىهونارجسااربرأممتيل

528لأيةا/(لينورا421لسورةا

!ذو!وادروجهم-أبصارمممنيضمواللمؤمنينقل+

/(1النوز)38السورة،صنعونبماخبيراتانلمأزكص!.

..،الآية

مطقكعه.الييحتاءولالمثبكلتناجدلدةعناعريميفلاوعةا

،23
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اطم)دأ

الفقهى،أالفنىبمصاما(الكريمأالقرآنفىفتترددزكاةكلمةأما

فىاستخداطمنيمنعلاصتالكن،الصلاةبذكرذكرهايقترنماوعادةبم

الخلقىالتميزكمعنى(الفقهى)الاصطلاصمشاهاغيرفىالعالات!ي

دردناهاالتىالاَياتمنالأولىالمجموعةفرالوا!دبالمحنىأى،الصلاحأو

التالية:الآياتمنفضحذلكعلىأمثلةوأفضلءففا2

ةرالسهِرصما،وأقربزكاةثنهخيراربهمايبدلهماأنفأردنا"

.81الآية/(ا!ا181

الأية/(المؤمنون)23السورة"فاعلونللز!لاةمموالذين"

45..

(31،55،لأاامريمصورةفىالواردةالآياتكانتوربما

فقدبالأ؟بيا.لأرلباطهامن،الاستخدامهذأعلىأخرىامثلة

اقلثةالمبموعةنىالواردالمضتحتيندرجممامعناهاررن

هي:الآ!اتومذ.،أنمااوردناعاالتى

.13/مريمءتتياوكانوزكاةلدنامنوحنانا5-

والزكاةبالصلاةواوصافى-لنتأينمامبار-لاو!نى5-

.1T/مويم،!امادمت

ربهصدو!لانوالزكاةبالصلاةأملهيأموو-لان5-

..55نممرلم8مرضا

تبلو(الضوبة)9رقمالسورةنى3001الآيةفان،وأخيرا

.أطهر)ك!سبالطهارةتبطاكلز-لىللمهلىالأخلاقىبالمضمركبطة

صلاتكانعليهموصلبهاوتز-ليهمتطهرهمصشةأموالهممنخلى"

صشةالنامىمنيبحأنمححماافهأمرفقد،عليمسميعواثهلهمسكن

ف"منىالىاهسرينبضويممل.(ا!لاممن)وتنقيتهملتطهيرهم

ولى،،ستز!ليهمالصخةبدفحهمانكثم،تطهرهمصدقةأموالهممن

جمونوثه.مترابطتانهمتدلمتكلكرتانوالتطهيرالتز!ليةان2ضشسب

!معنا.لعديت81!ةمده!ىالزكاهلده!كون%يملعمامنهلهس)ء(

.(ال!همطن)-الممىهاالزكا!وواها!الدس

33
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مكةمعم!د"!فى

شكبلاقنم،الآيةضهنؤولبسببيتعلقفيما.مصي!بيهغيزالمفسنرونه

فىومستوعبةمهضحومةكانتالفكرةأنمناليهذهبوافيماحقكل

لجهمشيئافعلواقدالناضهؤلاءأنفلابد.الس!ائمىإلحربيةإلأمكار

التطهروريمونالذينأنفسهمفهم،وتز-ليةتطهيرالىحاجةفيأفميضقهؤن

والتز!لبة!

الثمالثة-المجصعة-.َاميةالضبة-1فىأفهلنايوضنحالتدقيقمدْا

.والخقوىالصلاحالىيضيردينيباسنخدام،زكىرالفحلىارتبط

شيئاوالاسلامالتزكىجلزتدلابنتفسيرا)4(الطبرىأوردوقد

المعنوية()الضلقيةبالطهارةهقرونةتكونقدللتز-لىوالاضارة.وا!دا

،(متلاكالوضو.)الطقسيةبالطهارةارتباطهاالىيث!ير.ماهناكليسمن

وفى.الصدقاتبفعمرتبطااهيةالمرحلةضهفىالتزكىيكنولم

التز-لىارتبط،الثانيةالمجموعةأياتمنواضحمو-لماالمدنيةادحلة

ما!الىارتب!كصا،(نوبالةمنالتخلص،التطهربقصةهمال!دفع

؟امابأداهالز-لاةري!الذىما؟المحنىتغيرسبصِفما.طقسيةبأمور

وليسالتطهرتضالزكاةحيتالآراميةمنمتممتةامل!ةضهكانتربما

لرءالبشبهفىالمستقريناليهبىدبفعلكارْ.المحنىتغيرأنأم.مإلأداء

يسوقهناالمؤلف:المترجمان).نفسه!حمدبفعلكانهذاأنهأم،الصبية

وهذا،المحنىغيرالذىمو!محمداأنمضها،متول!بضهافروفا

هذهيؤ-لدالمؤلفانبل،امْهعندمنمنزل!امريمالقرأنلأنفحاك

ترجحناالتىالأخرىوكتبههذا-لتابهفىهوضعمنكثر!ىالحيقة

المذامببضبيناشجامامناكأنويذ-لربل،ا!لمسلةمنمهفى!ها

أفقالألة..سبطنهافهمنوحهثياالر2ا!ه؟نبلاكوا،إلممينة

ايألفاكلبضتشابهأعا.ذلكبعهالمؤلد-جمنقضهفرضىجردكسر+

هـجمؤعةبينمنالربيةلأن؟غريبافلشىأخرىساعيةْلغاثمع.؟لعرية

،3صالمىمضتردالمسنكرد!ذأ.السامية،للحات

صعب!سألةاملمةمحنىقيلالتصاوالتفييرهدْاسبباماْ!.

الظناره)ونموانتقوىالفح!لاح)جمينألحئلهقماْ،ْأ51أيفتئفنقاْ

؟(كصدقاثالمالهدفعأو(ا!سية

.-+-!-.-َ.-؟!.-.الطيرىهت!در،5(

.!،.،لقتد؟"!،ْ.،،..1!طر1ه(

+به!
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ل!-51(

بفعا!سايمىمعمص!!ىأرتباطنهايطنلم،تر-لى)انورغم-

:للافدمالفرانهأياتفىشائلىكانتالفرم،فضيله،أنهالا،الصات

يطبيت-تتضمنالفضيدةهذ.ودانت،القرانفينزلماأوأتلفى

!)-يرجرونكسنوكالبإبدلن،تالصدفدفع-الحال

c!تننلمالث!رقفىالصدفاتدفعأنمسألةناقش.!،ءهمظت!لهلا

الفضيلةْاوانفضانلاملأنهاولكنففىاداجتما!بىلعببب(الآنوحتى)

،لز-دواتا-أو)صدقت))ن-قولهفئلصامثاسنوكوربماَد!،لرئيسميةا

ىد-عميقهفكرةنفيسبثمى+التضحيةوفكرة.التنرقفىدذاتهامقصودة

ضكبلاوهذا-البكربالابنالتضحيةحتىشهدالةىالسامىالفكر

سعادتهصالمضصوليبر،الالهيرضىالصلهذامثلأنفىللاعتآد

حتى-فيهموقرقدفانه،تفكيرهمتالبث!روبالنسبة.متلكاتهببقمة

التنازلتحنىالتى(الزكوات)الصدقاتمراعاةالطبيىمنأنه-الطام

لاسترفاهالتمحيةانواعمنكنى،أموالهمأوممتلكاتهممنجزءعن

V(الاله Propitiatory sacrifice.)

بزلتاقىْاْلاَياتموجوداْفىالفطَرةمذهمنْشىهيكنْ!لمْوربما

،-.منءامرمبمفهومحتىولاتبز-لىكلمةعلىششلةميكيرةفترةقى

ثْالبطكلشواخ!خشلهتأضةفترةفىنزقهالتىامريمالقرألتأياات

شحلإةتطبيقبتطوربالتلاليدمرتبطومذا،الكلمةعنال!ديمةالأفكار

الأط!لثمنالشواعدوتؤكد،القرأننزولمناياخيرةالفترةفىالزكاة

ذبز.النبرية

دفعهابنماقىالصفقاتأننفهم،(271الآية)البقرةسورةْففى

ا&سرةوفى.المتهاولةللتفسيراتوفقا-تموماأى-السيئاتتكفرخنية

كعهم،تقصيرعنللتكفيربهايستعاضكفديةالصاتعنحديثنفسها

الفديهأنهـم!ألينوهـى،الحجشعيرةأثناءوقتهفىالشسصلق-

!بم!يمه*Blمحلط!هه!عة!م!هdمما!ءكا)3

esء!!صععط!08 ! *!167 f - ، pل!ا-.! ء!
،وردها.التىالمرابم:؟يضاوانكلو

ح!!صه-حمهـهه!كا!!الأ،5.)3

Tye
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مكةكلهسهـغ!

نتيجةبهيلحقربماالذى(الث!راتقاء)الثمرمننفسهالمرءليضظ؟قدم

فىحنثهيسيىأو،الدشِيةالئسطئرأوالمناسكاءbiفىتضر

01يميه

تفرالأصةالننلريةونوفظالشرعيةالزكاةفان"اخرىومرة

وليسالمزكىممتلكاتمنجزءاكان-دائماالركاةهنيهفعكانماأن

دلعأوبالمالهالتبععن-لثيرةمروياتوضاك.A)مالمنغايماما

يافسشضىموصدقتطيقبلفي!بدلاالذىالشضىانقبينالممقات

جم!لامبةأوص!قةالشخصدفعفماهذامن7ثرو،)!(الطألعسيئ

.)01،يشر!هأن

.2الصل،5م!.ء!ياا.لميلغزاا)8(

لحك!:عليwimالأحاديتمناوخورد-+البضارى)9(

:ت!المنبيسم!تتالوهببنحارئةصمعتظلخالدبنمعبد!دفنا(-)

لوالرحليقوليضلهامىيحهدهلابصدقتإلرجليمضزصانعليك!ياتىفانهتصدقوا"

شمعيي1خبرناالهمان1بوحشنا.+بهاليحاجةفلا"ليد3ةمالمبلتهابالأسىبهاجئت

تقوملا5!النبىقال:قالعنهاثهشهررس6؟!ىعنالرصنعبدهأطناد1بوحلنا

!دضهوحتىصمدتتهيقبلهنالماللبع!حتىيخدخىالماليخكميكثرحتىالصاعة

النييلعاصم،بوصصدبنافهعبدصدثنا،،لى1ربلاعليهيعرضهالذىيخ!ل

عدىسعتقالالطانيخليفةينمحلحشنامباهدأبىحدثنابشربنصعدانأيخا

يثكو3حدممارملانهجا+.!اترهلعندكنت:يقول!نهارورنىحاتماين

عليلهكاتىلاهانهالسبيلقطعخا!ارورسولفقالالصبيلقطعيشكووالاخرالعيلة

خينتو3لاالساعةقانالعيلةو1ماخفيوبغيرمكةاليالميونحححتىتل!الا

ويمفهبينهليىا*يدىبين9!دكمليقننث!!نهيقبلهاهن!حدلابصدقت؟صكميطو!

1رسل+ليقوفىثمبلىلهليقولنمالا"وتل!1لملهليقولنن!لهيتوم!تربمانولاحباب

معفلاشمالمهعنينظوثمالنارالايوىفلايمينهعنفينطربلئرصولا-هليقوفىال!

مصدحدئنا.،لحيطةبخكلمةيعدلممنافهتهرة!طمئفىلوالناىأحطكمهليعينالنارالا

النبىعنعنهاثهرخىموصى1يىتجنهبؤأبصعنيزيدع!1صاهةأبوحدفناالعل!افي

؟صدايحدلاثمالنمىمنبالصدقةيخهالرحليطو!زمانالناسعلىلياتين:كال!

وحر8الرحالمةمنبهنلننا!ر16ربعينيتبمهالواحدالرحلويوى!نهياخنما

.اشئع!اء

ثله:طيالدالمةالأحالي!يليويصا."لمظ!ى)..؟(

Tyl.
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ا!)د(

تجبالتىبالمشلكاتقائةأعدعندمماالغقالىانبالملاظةوالجدير

النقودثم،المحاصيلثمالماضية:القائمةرأسع!وضح،النكاةفيها

كانماعو،والمعاصي!له)الماشيةأولاذ-لرماانونقول.دنوالمطثعواليض!ا

.)*(التوراةفىوردلجاوفقاكئا!ا!ء38التضحيةيستوجمي

،تزس)كانتاميةالمرحلةفىانهالىنذمبأنصحيحاكانواذا

مداءاختطفان،المضويةالطهارةأوالتقوىأوالصلاحالىانقصدتحني

التبيرفىالطريقةمنهانحصقةالىراجايكونتذلكب!المضى

لدطهارةالأتمالمفاميممعتتناقضأصبحتللرببالنسبةجدلجةفكِرةعن

الأخلاقيةالمتاليةالكريمالقرأنرب!لقد4!ت!408"س-..صالطقسية

نأملجوظةتأكيداعادمن،الالهىبالحكموبالتالىالالهيةبالأوامر

هنا،ومن.الرباررمذاتفسدقد(ا!سىبمح!ناعا)الطقسيةا!ارة

.)05،والاسلامالحنيفيةقبلالافزواءالىمالتقد،تزكى)فاق

المصييبن!معيعنه8قتاد!ثناقالا!هـشعبةهشام!شناابراهيمبنسلمحدفنا-

..قهئه!كالعاندهبتفيالعافد،:!النبىقالقالعنهمااكلهرضرعباساتعن

ابنعنهعكرمةعنأب!شناالوارثعبدح!ثناالمبار!بنالرحمنعبد!!ثنا

مبتهكل-دالذىالصوه!ئللنالميى،!النبىفالة!لعنهماارورضىمباس

أبعنأمملمبقفمدعنمال!!سثناقزعةينيحيىحدثنا.+قيئهفىم!جعكالكلب

يلذ!لأخماعهافىسبيلثيفرصعلىحملتي!لعنهافهرضالضطاببن!مرسمعت

التبى!نلهعنسمتيرخمىبانعه،نهونحن!منه؟ثشريهانظرد!عن!.كان

.(المتدممان)-،يدره!أعطاكهوانتشتر.لا،:!ال

ييدا4مثلاصحيمهفيهالبخارى،شءأىيعنىولاصمعةمجردهذا)ء(

باب"الابلبا*5االدق.3با"ةالزطوجوبباب:كالاتىتنا!لهكانوانمابالماثمط

.(المترجمان)-كالورقبد؟اتأ!...افن!1

النص:.واضحغيرالمعنى)**(

to*ه!حطه!ثطصدلأ fade+م!م!صبعه!

.الانعليز!النحىمن*ص،أفطو

27،
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هـ(االمدق

الأوائلالمسلمون-الكظبأوردهاالتيالأساسيةالضائقمنكثير

فىس!أوردعاالمسلميّمْإلتىفأسماه.جداولفىتنظي!هااعاذةيمكئ

،-ْوالرابمالثاكفى-6لمجلدينسفابن3وركهمامىلألتاليهالجداول

بلر،فىوالأسرىالقت!تو+لممن+فهىالمثمركقْأسا+اما

المصادرتىوردتل!لعل!3الى،لاضافة"نع!(،معه!ا.!هنهك!ه)517-

المملوعاحه!التمالىالجمزلط!ع!عغ.(!،للرسول-لأعم!+الأساسيه

--.ْ":التالبة

اينمنالشأنبهذاالمحلوماتعلىصملناوقد،الأمقبيلة-

الطبيسقحنةعتيقاأوحليفأآلثسضكاناذاماصالةوفى،صت

ة-!.--.معروف!لو.كانثحتىالمملومةضىلتايقميملا.1

مىسا!ايتممْاَوغالبْ"الهخرةوقتالسئ-َ!المقصوورألتنْ-

البيانمدايكونماوغالبا+صابنأورثماخرى1:مظومات2وبيانات

---ة--ص-.-دمنىغر

!ليتانىتافىومصعرناالمسلميئأوائلقاثمةفىترتيبه-

الممودفى-والاشارة،(65-62)منحمامبنمعم!واأا!أح!ا!

اسلاما-منءأسبق-لانالاشارةمنتأمامهاطرجالشضىانالىتشير

اقائحة.فىالممرش

للعهابرين-الأللىجمتائىمائمةخى-؟"!رقم..الىَيثنكبكهالرمزت"ْ.،ت

.،بصماوما803،مثابمبرابن-ليتان!من).الحبدةللى

TVA
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اكلعغ)5(

عنالتانيهْجمتافىقائمةفىالرقمالىسمير!هالومز-

الأسما.حذفب215-3!.مشامبنواYvv،-ليتانىمن)المحايرين

.،الأللى،لقائحةفىالواردة

للمهاجرينبالنسبةكيتانىقانمةفىالرقمالىيثصيرولالرمز-

!ر3والرمز4(3،2-،12هشامبنوا،283،نىكيتا)طدواالذين

;VAضسام)بن)السفينتيناحدتفىعادمنالىيضير -VAN)

بدرايشهدلموالذىشيئاعودتهعنندرىولاعادمنعلى*والرش

-لمسلم.

لل!ديمةالمهاجرينعنكيتانىقائحةنىالرقمالىيشب!الرمز-

.(23،-316مضاموابن،كيتانى)

الرقمللممسلمينبالنسبة:لجرغزوةفىالمشاركة!.الرهز-

م!و!شو(194-485هشاموابنأكيتانى-لمِتانىقماشةفى

!*المثصر-ليئقتلىعن-ليتاف!قوائمفىموجودةاياصماءمنهانتمنى

-705،مثاموابنكيتانىمنالمطومات).!-المثصركينوأسرى

صعدابنأنالىتشيركعأو.كمشركالغزوشضرأنهتحنى!و،515

نأالىتنسير*النجعةوعلامة.لجراضرللحبثصةكمهاصالتسضىذكر

طثهلأسإبأنهرغ!،القائحةهذهفىموجودايكونأنلابدالضض

كيتافىقانعة:مثال.-ليانىقائمةفىرقمايأخذلمواضحةتكونما

لا؟لىهقائعتهفىور!تالتىالأصماءتضملاللحبشةالمحابرينعنالتانية

قائمتهفىكيتانىعليهااعتمهالتىهشامابنقوائمفىوجودهارغم

اصانيه.

التالية:للرموزبلاضدة.-

،مالربرالعر!لهاوجحلنا)،عتقاهإو-قابحين،موالى=

.(حالربىالحرتلهاوجطنا)حليف.-8

.(تميمح:لهامقابلا)وجطناقيمقبيلةمن.حليف=صل!+ف

932
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(الملعقأو

عروةعنالمروطت

منالمكيةبالضبةمتحلقفيطالزبيربنعرهـةالىالمنسوبةالمادة

التىالملكلحبدخطابهشذراتبخاصة،كبيرةأهميةذات(ط)مححدصياة

عىالتركيزعنمدخاصةبالتمحنجديرةمسألةفهى،الطبرىلنانقلها

منسوبموماأنصنفترضيلىوفمِما.ك!صدرعروةعلىالتعويلمسألة

منأنهأيضافسنفرض،حالأيةوعلى.فملاعنهصدرقد،صوةالى

قديكونأناحتمالنذكروأنمادتهعلىصلأينمنيذكرألااطبيى

صحيحايكرنقدالفرضهذامتل.لاحقزمنفىأخرشخصاليهنسبها

به.يتعدقفيمامؤ!غيرعنصردائماهناكس!،نأنلابدلكن،تماما

تريبيقوصفالأوائلالمسلحينأحدالعوامبنالزبيرابنمووصوة

عائثسةلأنءبكرأبىبنتأسماءصعر؟ةوأم،الصديقبنبكرلأبى

وأمه-أبيهمنأخفهو.خالتهصكانتعنهااقهرضىبكرأبىبنت

أمية-بنىخلفا.بذلكمناوئابالنلافةبويعالنىالزبيربناطْهلعبد

انهيقاد(التهعيد)موتيحهلبهن،.اللهبلأخيهإلمبزيبينمنِعروةوكان

اخيهجسديسلطانأصماباصمولخثهالملكعبدالأموى.للخليفةأصرع

المدينةفيوعاشالأموىالحكممععروةوتألف..أرادمالهوتمليدفنه

جمدترا!حاختلافاولاتهتاريخفىالمؤرضنواختلف.بهلو.المنورة

.4!موالملائمالتاريخمن،صا؟.وص63سنة
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مكة!كلصحمهـ

مححفحيأةعنالمتناترةالموادجمعمنأولىموعروةانويقال

(ap.WeAhausen)الواقدىأوردماالتراطتفرقةوالشذرات.(!)

!عب!هوإهنقهاالذىعروةعناى)طريهعناوعضهنقلا

بمحاولةقامتلابد-عروةأى-أنهتؤكد(أخرين
السيرةفىعتالمنقوس!الموادفان.آخرىقحي!ومن.النوحَمذامن

ب!-ارتب!التىبالأصراتمتصلةموادغالبهافيمىضصملابنالنبؤة

502،245ص:(بكرأبو)لأمهبجدهمتصلةهوادفهناك،هذاوعلى

بنلعامربكرابىتحريرمدحفى)065ء3له!،327،بماوما

،المغازى-لتاب)الواقدىأيضاوانظر،6901،بعدهاوما731(فهيرة

!شميرةعنالأخرىالفقراتبضو8(.)!أبيهعنواحدةفقرةوهناك.167

بها.صلةذوىأشخاهىأوأسد

آخىالونمسصدبناقهعبدنذكرأنلابدالأخيرةالفثةبينومن

عنوصيقهفى(اللهكبدأى)تنازلوالذى،الزبيروبينئنه(!)محمد

بنزيدانشبرأنأيضايعكنناوربما.الزبيربناللهوعبدللزبيرممتلكاته

يجةلحتعبداالأوقاتمنوقتفىكانلأنه؟أسدجمشيمةمرتبطاالحارثة

عمةمنلعترةأيضاوتزوج،)*(حزامبنحكيمعمهالابنعبداأيضاوربما

برتيدمهتماكانعروةفان،السبب-لانماوأيا*العوامبنتهندعروة

لممأسهمنأودكانزيدأنعروةعننقلاالطبرىويذكرأسامةوابنه

.(الصديقبكرأبو:عروةجدوليس)الرجالمن

الدورفىبمينهاسياسيةبظروفمرتبطا!وةجعلهذا.كل

:(،!)مححدحياةفى(هـبةالمف)النفوذذاتالمجموعة-الاسلامية

.بمجحوءةذلكبعدارتب!-لما،عبيدةوأبوالخطاببنوعمربكرأبو

علىنمنملص1دنةفىمناوئاكانالذىوالربيروطلحةعائشة

بالمجموعة-سوةأى-ارتبطثم،صفيانأبىبنومعاويةطالبأبى

ص63صالىمنذأميةبنىمأوأةكامسئولةكانتالتى،الحزب)

كانوان،مو)قفهافىعتماثلةليستالتلاثالمجموعاتوهذه)ص73الى

خديحة6خىابنخالدأبو.العؤىعبدبنأسدبنخويلدبنحزامبنحكيم)*(

ألئاروت\ز!نة،الفتحيوم،صلم،وبفدهاالبعفةقبلللعبنىص!ميقاكانه.عمهاافي،ولميس

.395ص،2م،\ب،الترصانينىالصلامعبدللدحمورا+صلامى
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)و"اللحق

جد(نكرابةمناكفليس،مناوممل.(يجمعهاالاستحرارشنر3من!

اميةتجحلالتىالمروياتبضطريقهعنوصلتاقىالروالاتيه

مطى"الصهيىجمروأبى(!)مححدمعاداةعنمسئولبوأخرين

(!أمح!داانيذكراليهالمنسوبةالرواياتاحموفىنجمىالمثالهسييل

جهلأبىوكلظة،رضينالمطوقوائم،مناةعبدابنمطملةمنشكلا

.للقتالوبروز.

اقدئمةفالمجعوعة،البساطةبهذهليىالأمرفان،حالهأيةوعلى

رجللاستقطاب!هكا!ةالملكعبهبذلوقد،للتفككطريقهافىكانت

ةويزوجاتبينمنكانأنهس!ابنمننعم!فنحنهناومن،عروةمثل

وضيدةصوةعضيرةوصأسدعث!عيرةمن)؟إ(البخترىأبى!يمى

ولسوء.سغزوممنواخرىاميةبنىمنوامرأة(عدىمن)عمرالخليفة

رواجهكانفاذا،الزيجاتهذهتواريخعنتخبرنالمالمراجعفان،اوو

المهوصولهكيفيةيفصرذلكفانالأمليةالربضبلايامويةهذهمن

بيتالتىالموادوفى(ْلذلثمدخلاالزيجة.iباتخاذهأالملكعبد

من،شسىعبدمنربيعةبنعتبةمدحفىنصانلا!أضاأيدينا

منأي!أنهالاثهصعبدمن-لانواثعتبةأنحقيقةمعيتحارضهذا

شمس.عبدبهاأمية

مناوأةفىعروةيسارعلمبينطأنهالىتثسرِالمائقمة.أنيبمو

معطويلةلفترةمتحاطفا-لانفهو-مؤكدأمروهذا-ينالأمو

منو!ر.-73عامبماضيئاقضيرقدذلعهأنرغم،سارضيم

،للاحداثنظ-تهفىأترقد(احدا.ثمنبهامرما)أسرتهتر)ثفانءهذا

فىالصحةبحضفهناك،هذاوعلى.للامويينمعادياجلهتأنه!لابد

ليسانهالأ،بالفعللهمنسوبأنهرغمالملكلحبه!ابهأنفىا!ن-!

مزارواةبضىأنالئصكهذاويؤ-لد.نفسهشعاصادقاتحبيرامحبرا

الأموييق:ضدكافتالتىالقموعتيعتنطاقفىيتحر-لونكانواالخطاب

؟صاءوكذلك(المضزلىبا!وم)القمرعقيدةاعضنقيزب،بنأبان

المحمد.عبدأبوصببخهالوار:عبط
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مكةححم!!فى

المثاليبسببيلكل-نظنانالمضولغيرفمن،هذاالىوبالنظر

الهرب.الهالحاجهكثرا؟غلىلحيىلالملكعبدذ13الموجهان!ابأنْ

غالبهفىكانالاضطهادفهذا،لنحبشةللهجرةالاَضطهاد"-لدافعمن

لمجمبىعةتقليديةجمد!وةكانتالتىالأخرىوالحشائرأميةينىفعلمن

وأصخابةبكرأبىسياسةكانتاذاوضى.وأصرتيهماوالزبيرءبكرأبى

وانشيرةالأسةترقهفان،للخبشةالهجرةازا+-الكثيرفمليمكنها

المؤكدة.غيرالحقيقةلهدهالانتباهليصرفيكن-لم

؟به!
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الملعق)ؤ(

مختسلدةلْمقوا

وهى)م!(بالحرفْينلهارمزناالتىْالأولىالقاثحةطبيعةنفهم-لى

أخرلمين:مَائمتيئاكبارنافىنضعأنلابد،الحيضةالىهاجروابمنقائمة

!جمررحماوالتى،)*(بالحرفلهارمزناالتىالحبشةمنثدينالطقاشة

ين.االةوظئمة.هشامابنعننقلابالأرقامaفعطحكيتانىالباحث

؟التىءك!بالحرفلهارهزناوالتى(!)محمدمعالمدينةالىهاجروا

عتانى.عننقلتها

فالنقطة،،الحبتمعةمنالعائدينقائحة)كأبالقائمةيشلقوفيما

بد.غزوةفياوحاربواللحبشةهاجرواالذينأنصوبالملاحظةالجديرة

زأالاء!عةالىعادواالذينقائمةفىأضِاكانرا(المسلممِقجانبفى)

وعبفيوشجاع(فهدبنالحارث)زميربنالِاد:اصستثناءينمناك

.فيمثبناماببئثائحةفينر-لرهوودلمالأخيروهذا(شحسعبه)

ومذ.ئدينالطقائصةفىيوردهأنالمحوقعغيرفمئ،لذا.المهاجرين

،.ببرفىالمسلحينالمحاربيهمنكانوائدينالطكلفاثه")ضىناحية

،الرسنولكلبرانقبلقاتالذئ،عامر)ْسكران:أريعةباستثناء

ههشامفيصملامة:للاسلامالمعارضينقادةمنأقرباؤممكانشبانوثلائة

ءضنهئمْ)العاصبنومشام،مخزوممئ-للامما)ربيتأبىفيوعياش

ولفاق.ْايتاثنةةمذأوعلى..اسريةلض!و!استسل!واأنهمروايةوتمة

+4
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سد!!مكه

الذيناولمْكع!نتعبوالتىالأسامميةالقائمةهىتعد(العائدينقائمة)

.به!غزوةفىوالمشار-لة!للحبشةا!رة:الحدثينفىاضتر-لوا

ا!اجرينعنتحبرالتى!القانمةضرحفىصوبةوا!ر

ذهبواالذينكلأسما+تحوىلاانا،(!الرسولمع)لد*ينة

ا!اجرينتائمةفىظهرواوالديئ،بدرمحركةقبا!للصدينةمهاجرين

حذفتقد+القائحةأنوجدنا،القائتينناقارواذا.بدراحضرواالذين

منأشخاصوسبحة،اسدمنوشضين،شصسعبدمناشخاصلاته

ليممىوشضيئ(ثعانيةوهمبدراشهدمناجمالىبينمن)زمرة

خمسة(وعمدممبدراشهدمناضالىبينمن)مغزوممناشخاصواربت

حضرواضمسةبينمن)جحمنأشخامى،خصسةعدىمنواصاوشخصا

منأضظصوسبت(صبتبينمن)عامرمنأضخاصوستة(بمرا

نأصدفةمجردهىمل!مربكأمرمذا.(سبتبينمن)العارث

سبيلفعلى؟حذفهاورا+غرضامنلاأنأم6!الأسماهمذ+تضف

منبينمنصودتغير!القائمهمنحذفهمتمالذينهل،انل

عنمبكرزمنفصبالهجرةقيامهمنتيجة-فعلايهاجروالمم،ى-هاجروا

انبحضانقيللقد؟عنهامتأخرزمنفىآوا!اجرةالرثيسيةالمجموعة

هذالتفيممتأخرةمطولةمجردذلئهيكلونقدلكلن،الضبتينبينماص

فىدارهوأغدقالمدينةالىذمبمظعونبنعثمانانهويقاله.التطرض

بيساطةنقولهأنلمكنانه.ولالقاثمةفىواردكراصحهأنمعمكة

-لاطة.غير(المهاجرينقائمةأالقائمةهنهان

ور*منعلهانهنقودهانبعنماأولفان،ه!القائمةوعن

بأنهيغريطمذاان.(الحائدينقمائمة)ولفىأهماواود،بهااعمه

وتمالحضةفىكانواالذينأولئكقائمةصه!().القائمةأنفترض

فىاضاركبمنصهمأ!رغملىمن+للهجم!ةالمهاجريقمناعتإرمم

ولالتائعةمنحذفهموتمجمروضمهودالحبشمةالالهبرة:ال!ثين

اصاءيلىوفيما،قو!غيروالدليلم!القائمةمنأيخاحذفهمكمقد

كامل:

للملقالرجوعديمكن،لعايازهراهههى!طتركهاسملتا!فى"!لأ8ـ-!ص1،1

+!ها.لر8(15

ثم
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)ز(اطي

!ه:الثلاثالقواثمفيكرممالوار-

8!!وول

ولوه!فىذكر!الوارد

4فىذكرهميردولم = H(محلواحدمنهم)ثك

وBكهذكر!الوارد-

8=+فىوكذلك

وAفىذكرممالوارد-

41ت!فىوليسوا

ضبولالايزالهكانرباا!رضهذافان،ضحيفالدلملمذاآنومع

مقترحموكصاه!القائمةلآنذلك(منهأفضلمومانفتقدلأنناا

فمترضرْوف،(المدينةوالىالحبتمعةالى)بالهجرتينقامبمنقائمةهى

فيماشديهنقصفيها،قواثمأمعلوماتعلىالاعتمادومو6لثرموما

:المسدونيقولكمانقولهدعنالكن.المدينةالىبا!اجرينيتطق

اعلم.اقه

،*
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ءالملعق)ح(

ا!اجرينعؤدة

ناقشناهاتولالقائحةوهى(بدراشهدواممن)الطئدينقائمة

فما.الحبشمةالىالمهاجربننصفحوالىفقطتحسبهدهلكن.لتونا

الاَخنْ؟عودةتاريخبكنمعلوطتنا

الى!ىمختلفةقواثم(788-781)منمحامابنكتابفىنجد

بنجعغرصح!بواينالةبأوبئكقائمة!القوجممصهأود.أ-لمإل!-ءإلصعورة

ال!مخيبرافىفى(!)بمحمهالتحقواوالذلن،فى.السفينتينطالبابى

عثصرالستةأنمابقدرقمامامستقيمايبدووهذا.للهجرةالسابع

نجد787الصفحةفىذلكوبعه.هنايهمناماوهذاالمقصودوقهمشضما

أسماءأالأسماءهذه.الحبشةفىماتواالذينالأشخاصسبحةأسما+

جالهلاسما)34،فيهاذكرالتىالسابقةالقائحةفىموجوثه،ماتوامن

فىيحودواولمبدراش!هدواولممكةفى(!)بمحمديلحقوالم

-لانواالةينأولئلا"كلمعاجمتقدقائمةببساطةفهذه.السفينتين

الذين27الوقائمة.عنهممحددشىءلايصرفوالذينا!بشةفى

.،ص)أوالمجهولةالقائمهنسميهاأنالملائممنيكونقدأجاءعادوا

تمكنناتفاصيلأيةمنهم32عننصفلا.والشرينالعمبحةبينومن

قدمنهمبضاانيقالأنهرغم،بعودتهممتطق!ئىءأىعنالحديثمن

يكونونهقدبعهمأنونصف.أحداثمنأعقبهاماوالطائفمص-لةضهد

VA.
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(t)الملض

صدةرواياتتذكرأربمةومنا!.صررةمغادبعدالحبشةني-بقو)

الروموأبو،ضمسعبدحليف)اقهعبدبنقيس:أصدغزوةشهدواأنهم

عامربنوسلي!(سهم)الحارثبنقيسوأبو(الدارعبد)عميرابن

الىمباثرةمتوجهينالحبمضةكاثرواقديكونواأناماومؤلاء(ْعامر)

ثمأقربائهمحيثمكةالىذمبوا-قبولا)حمنرهوكانوربحا-أو،المدينة

هناؤواخيرا.المدينةالىمكةمن!اجرواأنبآخرأوبتل.استطاعوا

الحارثأوقيسبنالطرثبنالحارثآوقيسبنالحارثبنالحجاج

نواجهفاننا،واصهشضىالىيشير)نهالاسانهذانكاقواذاالحارثابن

المسلين.ضهيحاربكاناذبدرفىأسقدأ!اجلأنذلك؟طريفاموقفا

من،-لأسيروالحجاج!القائحةفىالحارثفقعلذكرهشاموابن

.الحارثيذكرولم،للحبشةفيةالثاالهجرةشهدالحجاجانيقولهسعدابن

عنهتتحمث-اسحقابئفيهابما-المختلفةالمصادرأنحجرابنوفي-لر

انهيقولونالرواةبضأنيلا!أيضاوهوءللحبشةذهبباعتباره

مشامابنأنفيبلو،هذاوعلى.بدرفىأسرهبعدالاللاسلاميتحوللم

شكلافمما،النقطةهذهفى!اس!ق)بنقائمةمعهوماتصححقد

كمسدم.للحبشةالهجرةعنهفلابدرفىأ!صرهزمقدماد)مأنهفيه

لم؟الهجرةبحدحتى،يضل"أنطيمكلنألا؟حقامحالاأمرمذاهللكن

حيث)المصادرفىالاضطراببضتفسيرفىالفرضهذايسماعدناألا

.(؟الجاجولاالحارثعنوردشىءلا

يجع!لنامما،جداواميةوالبراهيقلمالمطواضحةغيرالئشصياتان

الحبشةالىالمحاجوينبعضانالقولهالىيدعونامما.-دثير)عليهانعوللا

ربما،الاسلامءlAaلأوانضمواالمسلحةجماعتهم-لفترة-تركوا.قد

وبالنسبة.(!)محمدجوارالىأحدفىحاربوامنبينمنخي

فيهالتفكيري!كنلاامرالردةهنهفاق،زمناينالمتأضالمسلينْللباخين

الحارثبنالجاجطلةتبقىمن،أثارهاعلىوعمواأخبارهامحواوربما

زمحةبنيزيدأنمؤداهاالتىالضيقةأن-لما.دلالةذاتْالسهمى

دليلاتعه،الطائففىحاضريناناك(سهم)الحمارثبئوالسا"ب(أسد)

يدعلىلتحهاتمحتى،المث!رفيجانبالىمكةفى!لاناأ!ماعلى!ؤ-لدأ

والهسلمانه.(!)عحمد

rV1
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جص!ألمدا

التىالأعمالعلىللدلانةالمستخدمةبالاختصارأتقاسْةيلىءيصا

علىفليطلعالمراجعمنالمزيدآرادفمن،اليهاالاشارةتكررت

t Handbuch der Islam Literatureبفانه-للربْجْليف

168الى5ء1صفح!،3391برلين).ق.!عءلملنأ!عة!

,Introduction! PHistoire de'1 Orient Muselmane4391)باريس

5114الى111صفحة(2و

d,أونزكاول-محمد،أرنر Carl Ahrensه!طوللأ!!

rعals Religionsstift359ْ1،ليبتزج

.-4Wiistenfelلوستنفلد.)فمكةأخبارشاب،لآزرقىا-أزرقى

Mekka"8581لميبتزحا،اجؤء).

ofبليتشاردر-Oriه!،يلى Islam in its!هThe Ori

3 nvironmentحنا!Richard Bell Chris،ْلأه269لندر

lation.،يل of+!ول!لاكام!بلريتشارد!هه!

translatedكط!للا! with a critical re- arrangement of the

.!(حرفتحتأيضاانظر).93!ا-37!أأدنبره،(صء)ن)

وجوينبولكريلخرير،الصحم!الجامع،البخارى=بفارى

hl et Juyabollىاترجمه.8.!\-6291اصيدت،ءول

0..ح!ركمأه!4مارسيز.،وهوداس.أوالفرنسإ، Hondas ndW:

Leاهلأن!4ولعج،لبخارىا Traditions(،ءاجزأ)،381ريصىبا-

.والباببclالىالاشارة،401

ntsلطلابولفرانص-محمد،بول B!م

Das Leben Mnhamcصميدرهـ.رو.الأنانيةالىبالترجمةقامأ

Shaeder!.)!لأ039اليتؤج،ض.-
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مكةمحمد!في

Leoneنع!اةاثعع!dell'!هاكزكاي!ا!يليون=.مل!،كايتانى Cae

.5091ميلانوءاالجزء

torta،يتانىكا Orientate - Studiكهtudi diاجزء،خ،

.41-1191ميلانو،3

.(وملحقأجزا.4)الاسلاميةالمحارفدائرة-أ..مد.

35و3111،لبدن

3Ignazءط!ةاجناؤ!ول!!يميهر-ثف!،جولدتسيهر Gol

danische Studies1ل!ا،(ناجزء)هـطلا!!ه 8 8 8 ، Halle-.!-

بسلم(عليهاللهصلى)اللهرسولىسميرةكتاب،هشامابن=ا.هـ.

0Ishak bearrbeitet vonول!...s'de nachه!Muha!س!Leهةءلا

Hischamفستنفلد.فتحرير،!ولtenfeld*أجزءان.قيكمنأ)،

.06-!185جوتنجن

E.ساخا،.ىتحرير،الطبقات،سعدابن=.سا Sachau

.2و5091ل!دن"(أجزاء9)

Derتالاسلام Islam.

erحفرىأرثر=،المع!مبنرى Jeffery.طلاول.

nمموeطادThe Foreign Vocabulary o،391"،بالدداحة Baro.

Royalكممع!ت Asiatic Societyءطعاlofه!لاJo.ه

!هء!انىلا.!-?!مههلاا!ا

L'Arabieملأ6حم!لمح!ْ Occidentale avant38!بيروتء\.

rceauول!- de =!،eBأ!
1'Hegire4!صVeifeهأ!Ientale!ِ1'!ول؟م;Arab:لرهـ!،ص!ل!ا

4191.

LM!4ه!ع8ط=عر8ْ!لأ-
..S.Joseph IXفل!ا،.doمأ!يو"ها!لأ,d I'Hegire!ءلالأء

..(الطبعتينئىالصفحاتأرقامغادةتلىكر)،24!\بيروتطبحةوأضا

2قي3
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&،fجح

Cite!د،نسلامأهـ،=ئفطا،!سلاما !!" de ! Tait aهأ

5 VII85.لأكا.دللأ-معله 00 Mel. Unم!.س!de I'He؟لضا5م!أءكأ!

ا"َ.آ239بيبرو!طيجة

+The Moslem World = W

ولط!ثيكولسون.أ..،نعأس؟كن!نيهـولمحصين

the Arabs, Nicyolson؟A literary History o(الثانمةالطبعة).

لأ.039"كامبردج

chte،نولدكهتيودود=شفاللى-نولدكه des o ! sنط!ه

..!Schwall،شعاللى.فتحرير(2ءاالجرءان،الفانيةالطبعة)

.!ا\-9091ليبتزج

التوجص،(لملاَباتFlUgelفلوجلبتوقيم)القرأن!هـ

وأالترجةهذهعدلت،الحالاتبضفىأنهالا،بللرتشاردعادة

فىحاولناكما،النصانسجامعلىللمحافظةأخرىترجمةبهااستبدلت

الذىالتقريبىالآياتنزولتاريخعنالتعبيرالنصمنمعيفةمراضع

يلى؟كمابحروفبلوضحه

الأولىالآلِات=أ

لنرولالأولىالفترة،مكةفىصبكرو!تفىنزلتيات6=ب

.الفرأن

...مكيةأيات--

الصلاةعليهالرسولهقاممنالأخيرةالفترةفىنزلتأيات-د

مكة.قىوالسلام

للمدينة.الرسسلهجرةبدايةفصنزلتيات6=كل

مدنية.أيات=+كل

بلر.غونةفىثزلث(يات!و

أحد.غزوءفىنزلتأيات-ز

الصببية.صلححتىنؤلص6َيات=ح

الحدببية.صلحبحدنزلتأيات=رر

منقحة.+-
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مكةسد!فى

M.هـمرى.مىه+فرىوسال Wherryع!ء
!3 on the Quran:Comprising!ء،ن!!هصA Comprehe

-withAddiنحننا!ي!ول"lation and!!ءل!ه.!

Notes and Emendations3ة5ل!ه

6._2881،نستوبو،(.اأص4)

،،حولميات)والملوكالرسلتأريخ،الطيرى=(طبحولأو)طب

3.صجدى.ميرتحر de Goeje1!.91871!رن!(جزءأ59)ء!

aبريمامجموعةصفحاتالىتعودالاشاراتجميع Seriesف!،

حتى(وسلمعليهاللهصلى)محمدحياةمنهاالثالثالجزءهـيتضمن

.(1686الى7301ص)،الهجرىالثامئالعام

Jewish،تورى Foundation=كدىس.مأه.

Jewish Foundation of Islam .C.C Torrey،+3361ْ،نيويوركح

usenوزنفلها.ج=ما!ول،وززلمفلها Restد.ْ!كأا!ة

bischen Heidentums8197ْيرلين،الثانيةالطبعة،!ول

كريمر!نتحرير،المغازىكتاب،الوافى-ود

Von Kremer،1856،كلكتا.

!.كغأكيenfeld.فىسننملدف.=مكة،،فوسضنفلداو)كلست

nikenهثا?ول der Stadt!ءحمi*(النصوصمنمجموعه

861لميبتزج،(أجزاء4)(بالألمانيةالمفقحة - % AO.

فلهاوزن.جترجمة،المتؤىكتاب،الواقدى-قو

Wellhausen!ث.

tكط!م!!آ Vakidi'! Kitab al0كةهأin Medina)ع!ه!طاكل!

ter deutacher Wiedergeble+ه!3برلينء!رزةول،ء\.

derعيم Deutschen Morgenlandischen Gese3lschaمح!8حمطئاهأ

-DMئ

ممها.تذ!رمرةا،نفىاليهافس!شارالاعمالىياق!ات

يى،
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هذمنصمدر

والمعا-جمالموسوعلثلولاْ:

!عالميةينةثرية!موسوعة،كولَريللصنار4

ممِويهَلتكنو!ومبامعجمبيتر.و!يلم

الهن!سيةالمقاهيمت!عميط،جكللرفي

ولرومثيةالاءيقِةالأسطصكوملان،ب.

ال!ولوبَم!مععمهوآخرونهمل!وند..و

وال!يكو!صخورالمعك!فىلمصوو

ممدسيتىالضملالمععمزكرلِا،!لينصام

1(ج)ثعالمط

الممانمانيةالمصطلحكالبفملاوهـ،معثم!يهَ

!هيزنطمةالمَراثممعمم،نيكوللونالد

وضمالِاالاسنرلميجية!لوالملضف!أ:

الصر

ر!ازبثرعيمحركهَجدس،لحصكد.ممصد

منفرهمم

الأرهكهو،آلأقأمولسويك

الاسرئ!لى!نور!،!برنامععليةمملوت

الشص!!ولايكسيلممة8رليتتف!امبرزليدوار.!

مصريراءالأمريثلأ!ة

ال!ابثيةالمعجزة،نوجل..فبزرا

الآئىالزصنعىيطروتالسيد.نصرالسيدد.

كأأالثالث!عالمهموشون!ول

الد!اعمبالرةالطماء.منممموعة

دضاءص-لاسترثهعى:

العلمفْىو!سهصةلاسلا3،واتمونتعمر!و.

لمعص

لآكل!طر!ونلونطود.رر!

بهساسله2

(ج2)!ائىيصن!نبهم،بكاردفانص

!مستقلحر*كربدلدفلنمارلَن

(ج)2كسلطةتحدل،لَوطرألفين

!فة!عمكونإلهم.عصيهَحامدمملوح

كين!جوربم،نَ!لبيام!د.السيد

أتد!الئونشكلات4،شرارديو+ف

الدونيةواصحثَكو!ضرين

الدولية!م!راعك)دارةعليوهَ،!سيدد.

!سهلسالقرارصنع،عليوهَالعمبدد.

(جالحوولى)2ئئثسلم!اكلاممان،جرج

اليهودبةالأصولمةهيمك.ايصانديل

الحثمو!المخ!ر!كولظلا،لنطلو

الينبة)غ!دهم!هودل!رمدن،ألأن

و!قهـ(

والتكنولوجيااليرمنالثأ:

الك!ورالالفرضالهى،ميكلأليل

لىَمحدراث:والكلالجزء!زنبرج.مرنر

لانريةدف!ياءمضمد

الكونيةالدفر!.هوللفريد

للجمبعألورلئيهْالهفسمش،طنزويليام

نمككيف!كونفىالحياةدررئنر،هأنجود.

نوجدو!ا

)ذرلرالمتفجعرةالشموس!يم!ت،إسحق

السو!رنوفا(

بممتخدلمالسىطتاليرمجةلأ!ر،برتر؟

(ج)2تمِر!مس

!عممو"هخ!ص!ج!نيطنه!"ل!ايولرد
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!حذمع!لىه!ثرطه،سرىهـمصود

اليكروك!ترغانى،سلصد.

ل!طة6والما!عرونيك،فممكالاىر!و!ه

لمعىن!!ثونالقاح،!دمص

المش!كونناثمحرمكهورى

!صاءئعميطهص،س.هـد

لدول!غتروصةثو،كثى

الزحاجقى!ولوحازكليه!صحمد

والهنسةالدراثة6مرلميسوصر&صنيهلارس

!لثر!ثعمر6لهةالى

لو!ىيىالطر!كولائا،ملا

نثرة!ثة:صهـرم!نتوك،كل!لور

صمك!على

ةمAطهWككرلخموف،إسعق

!زلالل"سليمانمدموددعصطفى

لأخيرةثطلاثالل!ث!،د!زبول

لصو؟-جيا؟هىمامعورز،هـ..وطهام

السنابلوآفثىدطملخيوف،ب!حق

للمثكالصيثب.طا.ليص"الممهوم

والزمك

!المسرةاحعاتطه،سرىسودد.

الطعةعلم

آيلئ!ئضهوفصك،بعق

وسدمه!زمنس.ه.تز!ل!مكى

و!مفولوحالطمقر!ع!ريس،.ج.ر

ج()2

قىالص-اعلاءالطثى،اصددغمل

صاء

لإسكضةفى!ليمطءح!مون.رد+

!هو*مكففليهزثصضلرىه!راكل

الزينةلممهترما!رثون،ليد

الطهمعةصمد،سكوتفلاريه

الا!ثولوثي،إكيموشكد!!عور

الثونى!زمكفى!مكلبركرهيرى

الكيحياءطكل،تر!نوفوفهيشرى

الملإةلمطورةه!رطبنحونز.ديونيول

أكي!ثيصحس،مالمونملوسييفجيونى

غمرىلمححلى!صلاحكولءا.لصنرد

الكيمياءلسرلر،ريعممارلزاهامص.و

بهتمونهموسدفعممتولى،!حابل!زطد.

ر!عأ:ا!صد

)صهالتها.النقودمعموعلتمعلوفى،ولهامثيفد

صضها(كصنيفها،

كلطم!سيدسحصدكحرئا،لورمكد.

وضولؤ!ا

صرلى!حميلحىالتصيط،المص!دصلمى

المصركلوا!صدم!متريخثالجزوهثالر

المكميةحولاحووروممتو"ل!اولت

حصمية

.J.ي!كتور بخ!ودتدءjjن،

سر!بلا*عصلاوةمانز،سىئثمدلزد.

المورهلسآ:مصرعر

عهولنصعحولأمث!!حكمكمد،مصم

ثضاء!فا

مصرألهةه!ممىكصوافى

يضعون!،صاد

سيس!معسرر.~
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،.رسهىثثى.د!ن!مهلط!ا.!مع!ى

!!ثصد

!فممةمصرفى!موميةالح!ل!ث!ورتر،الى

مصرعلىملكهَكثت،هولمزونفرد

مصرفىالتريخكتالة!ونلِور،كر!حك

!رومثهةمصرلوس،نقالى

محامصدمه!سرية!ه!لهةمبلر،جمده

(؟739-018أه!صدت

لىو!صناعكالص!.سديرةنجوطه!صيدد.

الاممعيةمصر

مصر!ىالأرضمل!مةنديعباو،ور

!صيثة

مصركللصناعةمرصرزق،محمدعصم

لاسلامية

لكلاظفهـد،هـحمز.ج.!

لقهمالمصرى!طيكم!هصن

مصرا!د!وارلز،س.ا.ا.

ثم!ودىلى!لمطيةا!هلر،كحركصومرز

لكلصنيةلعراة8نويلكورديروشكريصتيك

طصللند!ةالونةهوندبنيئمولمل

رركاعصربرم!ند،هنرىصس

علملفلىشرمر،لودجمددد.

لتيةصرفىوعلمهمالموكا،سصا.

فىالقهصةالطيةالكنثسطر،ج.ثؤيد

2(بىمع!ر

لتم!مصرى!ضالينلمهروز

مصرفى!موفىمكنرصن،.وء.

و!تقلهدلعد!.بوركهرتلويسصن

!ضصةيامث!سهالمصر!ة

رثيهـحثمموصوزك

لفكلا*هامعىمرمملامرصة

وملة!ة!ملنة6للادفىص،لولح

لتم!مصرىصشكرىنو!محمدد

المراعنةيلم!حاةصز،ت.ج.

النراكةتوالسصةالصحركولح،!ك

!شر("ثرطتنلأسهشلرلز

!طيمةمصرلىوالأسطووةلرمزكلارل!،رللل

!نر!فيةلعهة!سمطَلطة،ميكسليشرى

فىصنيةكثور!ا،يسيونى!صيد!دمع!د

مصرحكمواهؤلاءعئمكهحمدى

مصرفىالرسة!صر،للى.هوزيف

لضثىمحممثضلمصر!لمفمعولتر،ميكل

مم!وكط،وكرسون!سرة

صورة!ى6!رمررئولح،!يه

الثلثهـسممىمراللي.ي!

صدممأ:!لا!

لرليسضثمعد!ملارb"ماليلطحلأيلص

ج()3!ن

،بم()3ورلوملىكلرت،ملرسلنوليم

ج()2لفماخمة.!نرلوسىثمصيو

!ستىيلأص!ةشسعكلحروناهبورد

ج(3)وص!طها

نمةصهعلوىخصروناصر

لد!ئمتشدم،عطيهَ!ديها

نه!ة**يةباموف،جثور

و!كمةهرسة!مدلهة،فاعلى،كردسد

و!عوشقىالئثنكالىالئنسابعا:

رمنطقنضتص!موسيثىالئموكهعز!

موثسرتةصلمحر!لؤ
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فىالمعصر!تضكيلىالفنالرب!عى.موكت

&كرسالوطن

!ئص!يرنطريةداقشى.نارد،ليو

فىللاالشىاثايةالكومهدياأثروههء،د.غبري!

التثمكيلىالض

القمهلىئكولنجورد،ججورروببر

كاعسهم!تيلنيوهلنجك.مرتن

!فددى،سئجمانطخانيل

الفنطر!عنالنرمةربد،هيربرث

--!منلصتمكملل!مليلي،ي!امز

!روكنرنطونزكريا،ال!نحسام

والموسيالى!طمحينز،!مس

والضرة!ومميفى6يضتنريت!حولا

و!ن!لتحليلىبمماعد،كم!محملى

الأل!كسترالى

التثمكهدىالفنفىو!ملامدءرضا،د.صح

لىندلو،سولسبموندو

والثفافة!قيةلأشغ!،روبرنممونميرىصنيد

+ثحملا:!..لمسرة

علأمهةضملر!ئدنأ:

لجسكهضر!الن!يرونوفكى،حلا!ب

الموثثيةدئعريةبورا،م.ثى.

لاس!حضرأجرونجِاوم،حومت

لص!نثرنى"د.ا.

ثمو!ي!ما*،لبلايورت.ل

لضصةلضرةكونشو،ج.

(ج)2حية*المرةمعر،لم

الصونفىوهمنرةلمند!ع،ليده!.صنف

ل!لطمة6الضلىرلنعميمك،سثيق

دسيةالضد&موسكثى،سزو

نممعا:المَريخ

ه!رفىفعملةمعد!س!داهموسهجو!يف

ثوسطى

الوسطىالصورفىاللهـاتريخهثن"ضرى

الاخد!عندالئريخىالفكرلَويلبى،لرنولد

لديادىالغمثدونكودزءبول

الأولىخالصليبيهَالح!لة،سيث!يلىحونلاك

الصلةال!وليولكرة

و!يهودمحمداحمد،برككد.

ج()3ثولطثمتىمندئرتلوزمن!،شينن

الوسطىآس!افىالثر!نريخبارتولد،و.

!ركاكلضمر!يةتيصمانمانو،ئريخفحليمير

(ج)2ورمةالئمىليتديخحورك،د.الير!

!ورشة،مالكومنويل

ؤ!ع!ودوستلصرنص،.-ثلرى.

ج(1)2!ملمونصمررفاعى،فريدلحمد

اليومل!مهضر.!ثلثةالقلةكيصئلر،آرنر

المهكفىاسيثةثعورةمتف!يوهناجاى

الض!يةالدولة!لمكوريلىه!ادمحمد

!سَد؟همصهاول.كر!ليرلرد.

الصليبالصلاثرفميمكهستيفن

(ج)2نمرونهومفثريخويلعرى،آلبلن

موم!ولاقىلولا.دىصسيى

أثعم!يةيحملم!لد،ثورلون

(ح)4لاثسثيةترءمعلمولز.ج.هـ.

كس!طى!صورموس،!س!تهـ.

لوصطىلصورشسعكلهوِورنعاه!مك
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العالمثلى-يعمىفي،ويلز!ا.هـ.

لصالية!ثورة،كرومرلورد

مثةفىمصد.ولتمونتممرى.و

الرحلا!وع!!عون:اَعائ!ر

علممثةفىلهعغر!ا،ويملن!.و.

الفلمضةالأرضراى،ليشرليل

يوسف()محاج!سهوزيفرحلة

ميلاهفرحلةبولرلز،لطيا

!مصرى(يونس)الحاجفلرنيارح!

ج(3)رالحثومصريىيىمنرطة

مصرفىالهصلدى!لطفع!درطة

ج()3الضرقإلىروللفالأميررطة

داثمافدكورحلة!وميك

اوسماغرليالىالرحلاثفمهرد،Jهو.مى

!ماامنولأفى!رحلاثف!هرلكسيلون،!يك

3)صركورححتملرسن،وليم oil)ج

النفصوعلم!ظعمفةعثمر:حلىى

ج(الصر)3و!مالاالطعملة!وررهبون

الجوهر!ةالللسنةسونلراى،

الز!ةالكثننل!الاسلنهلويسمون

مد!ص:!فعضالتركهوك،صلنى

والصرمس!ن

!متدد!تلكير،بونولوودفى

والحمعةو!فون!حكمةلالح،دامدرونالد

نطكل!نذ!:!نوشملرس،أ.دكوملى

لإسثيةالمعد!ث

و!لثر!مصرى!ث!دعهللملكع!دلور،.

!ه!طيللمز0ئمولو!مير،ليكولأس

سص:سماأعلاعكلرمبنى،د!أنلرنى

منتتكلصشجمتهالدلى،وروير!ص

ال!ق؟

الصينى!ر،كريلهـج.

لرممية!حفنة!سيدةنصرالميد.

وثؤد!سلطهَ،رلصلبرنراند

كلةلهa-ما.روزمارثريت

ل!عالمشكحثايوبر،كارل

الصلالآ!طعملةل!دئ!اخت،ري!ضارد

الصررفىمذر!!مسة،داهموسجوريف

الوممص

الأ!هنطمنسمُط!كلت،4jjmmرو!د.

jف!2ل

لند!ولتطكثممسل!،برنإريئا

(ج2)!ثر!مةالصاةبورلَر،ل!رتون

)،!ا!صيالألرس!فكر،بلومر.ل!فكل!ى

الض!،برصونهنرى

لتدكقةالمصلةثىكال!رر،أرنست

رلقرالضاء،وكمونتعمرى.و

ص!!نلصهي!نودوالولرد

الأحئماع!ة!طومضر:ثالى

الأسديةلممشدةحس!،لحمد!ادص

الصنلركء

الماف!صضمصثرنج،وم.

و!مانمعالئنافة،وليامزريموند

والايعزلمح!ل!،رلرتمونلدى

فممةخه!مدرلتهلورى!ر

!عى.روسك!،دلم!

و!ىو!طمالع!حرملينوضكى،كرنصلاو
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والاصممهطالاخما!ة!ضة،,Sll:نهـر

*خماعن

ممى!قطيمحيرهارت،ولإ

لعذرةيىالخلسةمن!طكلثزل،ولولدإ

و!مدوصmوالطم6سبسوند!روفالد

المسرحعشر:فدث

السرح!!ىالمرشد،فارجم!!يص

م!ككضلة،"ياثمينسكى!رونو

السرحفكرة،الشرىحض

انو!جانبرنارلث!و؟جورج؟سارلَربولحك

معلأصالسرحمنلت!!ص!

المصرىالمسرح،شعراوىالمحطى!.عبد

ولد!تهالملهالمعع!ر:

والهثنوميمالميمفئ،لببهار!ئوماس

الإخراجفنثمديكهينر،زيجمونصَ

(ج)2!كلملةالأعكل،يونصكودحير

الشرعمسرحتكدون!لد،لان

انيةاكوالفندنالحداثية*ماكالى،نك

لوميةوالاAوالتلثيهالننمص،بروكيمَر

الكومطىالس!مللطههثلريه

!س!تدريبسَرلم!رج،لى

فىوالطلامالضوءمفهومسد،جميلحض

!مسرصلصض

والصحة!طبضر:ر!

الأعضاءوكل!فسيرحفهملور،متشيررس

ماءيى*لفمن

!عمنةفئورما536ئيئىمفهئمعلردصد

و!طيلنكل!تر،متثر،يل!ىم

ثمميةلالدكلىثعتيةكح،هـ..م

و!فةل!اكضر:خمعى

لضىوضمصلأعحلصمرصل،مرنرالد

نصةملللفضةهكعملى،الس

الاسطيز!ة.الصيفةم!الة،ويستحولا

و!ؤنسمهَ

وا،سمكالضاصطه:محمودلوى،علىالم!فور

!ضصىاكليمنمضر!كونرلد،ثوزيف

يلاؤدمنشد!وأضونهكلح!شقناحور

قىسوية

!لأكلئعممة!مضولي!وسطيقممم،محمود

متاتلىالضر"،صر!حرسياحابرول

ثمهر!ث،الملكع!دسوري!

ثعورةكل!روممىاطيصضهدهـمصيس

*هاالض

!ر!اهالضكل،الي!ثى:كيمنمضرك

ال!ميرةلقمةالحكلة،

ثمععىأطببضشر،نطريةليد

لرساوآخرون،سلو!مر!طرrestنالى

نغرى

تولحمتوىصدو،نىرالف

أثط!يةهرلهةالن،والتر

!ندليال!تىهنحصلنهلد!

ليومهريةبر!برىهمالكوم

هنةعيمالامدظتود،لود!

ورلينوْسمدن،مركيزحرسياط!لد.

حرتلىومكثهلوبىلقثرول!ىهليلامى

!ثرشامضرتالممصهالرصفعهعكد.

4j؟(ل!د&!ور
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ا،لث!ؤيةالدرامالَدخموحز6النانزبررلب

(ج)2وعلمهالصيث!ثثيفر!ر،س-ح.

(ج)2وسمنو!عمكىنولعمئو!!ونسن!مر،صرج

نفيةمفنميوعةنومص،ليلان

س!دالا،يروملير!فكقر

المنلىمنوأحاليثرصاللهوثو،مقور

والوفيَصرفمتيثية،لأهـ!يثكو

!!تجا!زيكصمنأحمدق،الفزاهِرحمر.نصة

ونظأ

دستويصثى.يرميلوت،!

اللليللل!قانةهالأعلىكالمحلسالترثمةلطة

ا()جالعالمية4ددا!طيوورالى:ل!الع

منمق!:دروايهَصمردموسوى،ثصمصن

*لهىموع

العحم،ياريوسطرى

!طركليس،دىمهعيل

الطصالف!اليأليوأخرون،سكولزرويرت

نم!ية()مضدلت!هيدرش!وس،يانيعد

لإلطيزىاطيلَد!عمعملايففز،اؤر.ب

!ممدنالالبلى!سود،أبوفخرى

لثمردمنلمطير!ظهر.سلدمان

تولسدَولىعندالروانىطميقىالينثوف..ع.ت

ثترجمهَ!،خلومىصفاء.د

أمريكامنضمصوأخرون،ليلوبلدوميرو

الحمينبيما

الاعمعثمر:سلىس

التطيطكللاعلامبرحير.بم.وفمدس

!صحمةاليير،ْ!!ر

!حمامهْ-ْالهدِمنهالاتصال،ثي!هربرل!

---بخمميئباعئمرسالع

لوشة.!عمافمالىالتوميةل!يةاللعال!،هلا3

-!ثمرى!فلمن!ريكللروهجررللى

المصأ!عمافمادالصورةلغة.أرمزرومما

)محور!(يوصفالنحال!،صلاعهلام

!س!نممىالنكفى،وأخرونبورىلوسحك

uفس

النعمدلىالطم،اللهعطاساصمحمود

الأمريكلالطم!واع،سولومونجيهستاللى

لتلملافميةمللمان،وهارىثوريف

لئمثمةعكلالمصرماالإلممكحننى،كلرى

ىاالخلعمنوومةالعمينما،براحمونى

المصط

ثمون!قالنملثمة:لرلماالمهن!س،حلمىحممين

ج()2و!مك!ورن!ممانعاوالتط!

ايامرحىالمممنمثى!نصَشمرى،إلوارد

ألا!معيىاللرثة!يوجز،م.حوزيف

الماءنحثالمممنمالىالت!يرشيمى،سحد

كلصينما!سينروركتالة،هـ!لوليت

الشثمةعيىمحضولنحيالنحل!،هلامم

دصمينريوكتالةقىف!،يوحق

!ممنم!ةسفة!اقى،ن!يضفيلد

الؤئسبة!عمانمافى!صفروو،صاللِهكريصتيلن

!سينمصالننوقكمسلر.الان

وال!ك!ت!عمينماثتمثيللهلرهنونى

الفلأمة!عمدنما،نيكولز!ر

الأمر!كى!نعمنطمخملا،ويرنلورل

!رواليةثممينماترتكو&،دامد
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ا!سصالفكرضتكليعلمر:ئمن

صور.فىالاسمانىالفكرى!ترلثهحصص!لعملة

فىساهم!السَ!كتبلأكلموحزةصرض

بدرا-مصحوبهونطورهالأس!ى!نرفشكيل

اجزا،.9منهاصلرو!لحرليه

المخترةالأعصعثمر:تدع

و!ر(علامهرشنعاهووهلن

امخمرىلأسحمحنةبلر،طهسطنىد

)طنىالائ!رقينج،كويلرت.

كلطمعلا!وارث!8ويلسونميضميلأنيومان!يع!

المم!أضة،لرمكزنبلانجا

النيلنهرمحمده-ضمحمدد.

العمممعضعهدفىيرلىكريسسَعمنه2رثر

لنلاطونهلبيسدحسم!

!رلثمثمهَفلم،لهحتولي

!صاء،بلوطرخوس

لقةعيم!ىمدضطأخرونوجرالددميوروبرت

ثمص

ل!لكتابالطمةالمصريةا!يئةمطابع

86/2002!سالكتببرالايماحرتم

!--!ييم-*+-؟
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وهى،المكبةالمرحلهَفىسلامالاٍوفائعواتموننجمرىبنداول

كدينمعالمهفيهاواتضحتالإسلامبذورفيهاتطورتالىَالمرحلهَ

لكلالمألوفةالمصادرعنمصادرهفىالمؤلفبخرجولم،وحضارة

والأحاديث،الكريمالقرآن:المحدثينمناللبويةالسيرةفىكتبمن!!ا.

إسحقلابناللبويهَوالسيرة،العامالاسلامىالتارينيوكتب،الصحيحة

المؤلفتداولوقد.بعدهأتتالتىالسيرةوكتب،هاثمامابنهذبهاالتى

العبَائدشَعَبةفىودوره!الرسولح!اةرائعةنحلبلاتخلالمن

الخصنابىىالمدورمنقفلمنكلعلىمقدعةردود(ورذ،عليهالسابقة

اب!يم.اللبىلهذا

المصهالهيثةمطايعفرشا085
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